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Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia na wypadek zachorowania
Ubezpieczonego na nowotwór zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania lub
innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

2 Ograniczenia oraz wyłączenia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń upra-
wniające do odmowy wypłaty odszkodowa-
nia i innych świadczeń lub jego obniżenia

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestni-
ctwa ubezpieczeniowych funduszy kapitało-
wych

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszcze-
gólnych okresach trwania ochrony ubezpie-
czeniowej oraz okres, w którym roszczenie
o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Numer zapisu wzorca umowy

§ 4, § 9
z uwzględnieniem definicji w § 2

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Życie Ochrona&
OWUDOgólne Warunki Ubezpieczenia

dodatkowego na wypadek zachorowania
Ubezpieczonego na nowotwór

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597
zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22
Kapitał zakładowy i wpłacony: 42 774 700 PLN
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§ 1

Ubezpieczenie na życie Spokojne życie

§ 2

Lekarz

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Umowa podstawowa

OWU
Umowa ubezpieczenia dodatkowego

Suma ubezpieczenia

nowotwór

§ 3

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór oznaczone symbolem
KAR (zwane dalej OWUD) stanowią integralną część umowy podsta-
wowej w wariancie rozszerzo-
nym.

2. Wszystkie zapisy i pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego należy czytać łącznie z zapisami umie-
szczonymi w ogólnych warunkach umowy podstawowej.

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatko-
wego określenia rozumie się:

1. jest to lekarz, który posiada nieograniczone prawo wykony-
wania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę Ubezpieczo-
nego. Leczenie to ogół czynności lekarskich zmierzających do przywró-
cenia zdrowia Ubezpieczonemu, a w tym ustalenie diagnozy oraz
rokowania co do możliwości wyleczenia i spodziewanej długości życia
Ubezpieczonego.

2. jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
zawierający umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany
do opłacania składki za ubezpieczenie.

3. jest to osoba fizyczna, na rachunek której zawarto
umowę ubezpieczenia, której życie jest ubezpieczonei która w dniu
złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ukończyła 18-cie
lat, a nie ukończyła 61-tego roku życia w dniu rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej.

4. jest to umowa Ubezpieczenia na życie Spokojne
życie oznaczona symbolem MAR.

5. są to Ogólne Warunki umowy podstawowej.
6. jest to umowa dodatkowa

na wypadek zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór, zawarta
na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej
zwanych dalej OWUD.

7. jest to kwota określona na polisie, wypłacana
przez UNIQA TU na Życie S.A. w przypadkach wskazanych w OWUD.

8. Za uznaje się wystąpienie zdarzenia określonego w § 4
niniejszych OWUD dotyczące zdrowia Ubezpieczonego, zaistniałego
w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych OWUD
może być zawarta:
a) przy zawieraniu umowy podstawowej,
b) w każdą rocznicę zawarcia umowy podstawowej na podstawie

aktualnie obowiązujących OWUD.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na podstawie
pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim i OWU dokumentów
podpisanych i złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.

3. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta w przy-
padku, gdy Ubezpieczony w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia ukończył 18-cie lat, a nie ukończył 61-tego roku życia
w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego jest zawierana na okres jednego
roku polisowego i rozwiązuje się z końce dnia poprzedzającego dzień
rocznicy polisy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać przedłużona
na kolejne roczne okresy, z tym że nie może kończyć się później niż
w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia
przez Ubezpieczonego 70 lat.

6. UNIQA TU na Życie S.A. przedstawia ofertę przedłużenia umowy ubez-
pieczenia dodatkowego w terminie co najmniej 45 dni przed zakończe-
niem danego rocznego okresu ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie
później niż 15 dni przed dniem kolejnej rocznicy polisy nie poinformuje
na piśmie UNIQA TU na Życie S.A. o braku akceptacji nowych warun-
ków ubezpieczenia i nie złoży oświadczenia o braku woli przedłużaniu
umowy ubezpieczenia dodatkowego, umowę uważa się za przedłu-
żoną na okres kolejny rok polisowy.

7. Przedłużenie umowy ubezpieczenia dodatkowego następuje bezpo-
średnio po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpie-
czenia dodatkowego, po zaakceptowaniu przez Ubezpieczającego
nowej oferty ubezpieczenia złożonej przez UNIQA TU na Życie S.A.

Postanowienia ogólne

Definicje

Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego

8. W przypadku kolejnych okresów trwania umowy ubezpieczenia dodat-
kowego postanowienia ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.

9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego zostanie potwierdzone przez UNIQA TU na Życie S.A.
wystawieniem polisy.

10. Tryb i procedurę zawarciaumowy ubezpieczenia dodatkowego i wysta-
wienia polisy określają OWU umowy podstawowej.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartej
umowy ubezpieczenia dodatkowego przez całą dobę, niezależnie
od miejsca pobytu.

3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej zostaje
na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o zachorowania wyni-
kające z rozpoznania poniżej zdefiniowanych nowotworów:
1)

Rozpoznanie złośliwego nowotworu (raka) charakteryzującego się
niekontrolowanym rozrostem i rozsiewem komórek nowotworo-
wych, które naciekają zdrowe tkanki. Rozpoznanie raka musi być
potwierdzone poprzez dostarczenie wyniku badania histopatologi-
cznego. Pod pojęciem raka rozumie się białaczkę, chłoniaka złośli-
wego - w tym chłoniaka skóry, chorobę Hodgkina (ziarnicę zło-
śliwą), złośliwe choroby szpiku kostnego oraz mięsaki.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
a) nowotwory nienaciekające, raki , dysplazje i wszystkie

stany przedrakowe,
b) nowotwór gruczołu krokowego, chyba że został sklasyfi-

kowany jako T2N0M0 w klasyfikacji TNM,
c) wszelkie pierwotne raki skóry inne niż czerniak złośliwy, który

naciekając przekroczył granicę skórno-naskórkową (stopień
wyżej IA),

d) nowotwór brodawkowaty tarczycy, który ogranicza się do roz-
rostu wewnątrz tarczycy,

e) wszystkie nowotwory i raki w obecności zakażenia HIV.
Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem
30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia postawienia diag-
nozy.

2)
Zagrażający życiu, nienowotworowy guz w mózgu, którego obe-
cność została potwierdzona przez neurologa lub neurochirurga.
Pojęcie to obejmuje guzy wewnątrzczaszkowe powodujące uszko-
dzenie mózgu. Guzy muszą być uznane za wymagające wycięcia
przez neurochirurga, a jeśli są nieoperacyjne muszą powodować
trwały deficyt neurologiczny. Prawo do świadczenia ubezpiecze-
niowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc
od dnia postawienia diagnozy.

3)
Przewlekła i trwała niewydolność szpiku kostnego powodująca
niedokrwistość, neutropenię i małopłytkowość, które wymagają
leczenia z użyciem co najmniej jednego z następujących sposobów:
a) transfuzji krwi lub produktów krwiopochodnych,
b) podania środków stymulujących szpik,
c) podania środków immunosupresyjnych,
d) przeszczepu szpiku kostnego.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza specjalistę
z zakresu hematologii. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego
powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia
postawienia diagnozy.

4. W przypadku powstania pierwszego zdarzenia ubezpieczeniowego,
tj. udokumentowanego rozpoznania nowotworu wymienionego
w ust.3 niniejszych OWUD UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca Ubezpie-
czonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia uzgodnionej
dla umowy ubezpieczenia dodatkowego i szczegółowo określonej
na polisie z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 .

5. W przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe określone w ust. 3
niniejszych OWUD wystąpi w okresie pierwszych 6 miesięcy polisowych
od zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego, UNIQA TU na Życie
S.A. wypłaca świadczenie w wysokości łącznej kwoty składek ubez-
pieczeniowych z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego
należnych za okres do dnia zdarzenia.

6. Z chwilą wypłaty świadczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa i nas-
tępuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia dodatkowego zawartej
na podstawie niniejszych OWUD.

§ 4

Rozpoznanie raka inwazyjnego

Łagodny guz mózgu

Niedokrwistość aplastyczna

insitu

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

3



§ 5

§ 6

§ 7

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozpo-
znania nowotworów wymienionych w § 4 ust. 3 OWUD zaistniałych
na skutek:
1) używania przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, alkoholu lub

innych środków odurzających lub psychotropowych, o ile nie zos-
tały zalecone przez lekarza w procesie leczenia, przy czym proces
leczenia nie obejmuje terapii uzależnień,

2) zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) lub stany
będące wynikiem jakiegokolwiek zespołu nabytego niedoboru
odporności (AIDS),

3) wszelkich wad rozwojowych lub wrodzonych, chorób psychi-
cznych lub zaburzeń psychicznych w rozumieniu Międzynaro-
dowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych
ICD-10 (F00-F99) lub innych chorób, o ile nie zostały zadekla-
rowane przy zawarciu umowy i zaakceptowane przez UNIQA
TU na Życie S.A.; Za wcześniej istniejące choroby, objawy lub wady
rozwojowe lub wrodzone uznawane są takie, które spełniają
następujące kryteria:
a) były znane Ubezpieczonemu w okresie 5 ostatnich lat przed

zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego lub
b) były przyczyną wizyty u lekarza w okresie 5 ostatnich lat przed

zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego lub
c) były zdiagnozowane w okresie 5 ostatnich lat przed zawarciem

umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) nowotwory nienaciekające, nowotwory , dysplazje i wszy-

stkie stany przedrakowe,
2) nowotwory gruczołu krokowego, chyba że zostały sklasyfikowane

jako T2N0M0 w klasyfikacji TNM,
3) wszelkie pierwotne raki skóry inne niż czerniak złośliwy, które

naciekając przekroczyły granicę skórno-naskórkową (stopień wyżej
IA),

4) nowotwory brodawkowate tarczycy, które ograniczają się do roz-
rostu wewnątrz tarczycy,

5) wszystkie nowotwory i raki w obecności zakażenia HIV.

3. Z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego Ubezpieczo-
nemu przysługuje tylko jedno świadczenie, bez względu na liczbę roz-
poznanych nowotworów, a maksymalna kwota świadczenia ograni-
czona jest wyłącznie do wysokości sumy ubezpieczenia opisanej w § 4
ust. 4.

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoli-
czności, które nie zostały podane do jej wiadomości przez Ubezpiecza-
jącego lub Ubezpieczonego, o które UNIQA TU na Życie S.A. pytała
we Wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem
umowy ubezpieczenia dodatkowego, zgodnie z § 6 ust. 6 OWU. Jeżeli
do podania wiadomości nieprawdziwych we Wniosku o ubezpieczenie
lub w innych pismach przed zawarciem umowy doszło z winy umyś-
lnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że z tytułu wypadku przewidzia-
nego umową ubezpieczenia dodatkowego i jego następstw UNIQA
TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności. UNIQA TU na Życie S.A.
nie może powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli
do zdarzenia objętego ochroną doszło po upływie trzech lat od daty
zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. Powyższe uprawnienie przysługuje także UNIQA TU na Życie S.A.
w przypadku wnioskowanej przez Ubezpieczającego zmiany umowy
prowadzącej do podwyższenia sumy ubezpieczenia lub rozszerzenia
ochrony ubezpieczenia.

1. Ochrona ubezpieczeniowa określona § 4 OWUD rozpoczyna się
od dnia wskazanego na polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony ubez-
pieczeniowej udzielanej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia
dodatkowego, nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu
składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego wygasa:
1) wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy

podstawowej,
2) z dniem najbliższej rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio

po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 roku życia,

in situ

Ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.

Wyłączenia odpowiedzialności

Okres ochrony ubezpieczeniowej

3) w przypadku braku przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatko-
wego, określonym w § 3 ust.6 OWUD,

4) z dniem wypłaty świadczenia zgodnie z § 4 ust. 4 i 6 OWUD.

1. Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatko-
wego określana jest na podstawie taryfy składek dla niniejszych OWUD
obowiązującej w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpie-
czenia dodatkowego, a w przypadku przedłużenia umowy zgodnie
z § 3 ust. 5, 6 i 7 OWUD.

2. Składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego wyrażona jest
w złotych polskich i zależy od sumy ubezpieczenia umowy ubezpie-
czenia dodatkowego, wieku Ubezpieczonego, z uwzględnieniem indy-
widualnej oceny ryzyka.

3. Składka opłacana jest łącznie ze składką z tytułu umowy podstawowej
przez Ubezpieczającego, zgodnie z postanowieniami ogólnych warun-
ków umowy podstawowej.

1. Ubezpieczony powinien niezwłocznie zawiadomić UNlQA TU na Życie
S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie ubez-
pieczenia dodatkowego.

2. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu zachorowania na nowotwór jest
wniosek o wypłatę świadczenia złożony w UNIQA TU na Życie S.A. wraz
z:
1) dokumentacją medyczną obejmującą leczenie, diagnostykę, hospi-

talizację Ubezpieczonego począwszy od dnia pierwszej diagnozy,
wskazującą na przyczynę jego stanu zdrowia,

2) raportami lekarzy, którzy obecnie leczą Ubezpieczonego, bądź
leczyli i badali przyczyny, początek, rodzaj i przebieg choroby,

3) raportami sporządzonymi przez kliniki rehabilitacyjne i sanatoryjne,
w których miało miejsce leczenie po zdarzeniu przewidzianym
w umowie ubezpieczenia,

4) wynikami badania potwierdzającego wystąpienie jednostki choro-
bowej zgodnej z definicją zawartą w niniejszych OWUD,

5) inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia.

3. UNIQA TU na Życie S.A. ma prawo skierować Ubezpieczonego
na badania lekarskie lub diagnostyczne celem ustalenia prawa
do świadczenia. Ubezpieczony ma obowiązek poddać się badaniom
pod rygorem utraty prawa do świadczenia. UNIQA TU na Życie S.A.
podejmuje decyzję na podstawie orzeczeń i dokumentacji zgroma-
dzonej w toku postępowania.

4. Jeżeli zdarzenie przewidziane w umowie ubezpieczenia nastąpi poza
terenem Polski lub badanie przeprowadzane będzie poza Polską,
UNIQA TU na Życie S.A. może zażądać, by wymagane dokumenty
dotyczące zdarzenia zostały złożone w jezyku polskim.

5. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU na Życie S.A.
zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zdarzenia,
w szczególności u lekarzy, który sprawowali lub nadal sprawują opiekę
lekarską nad Ubezpieczonym.

6. W przypadku uznania roszczenia przez UNIQA TU na Życie S.A. i zgonu
Ubezpieczonego przed wypłatą świadczenia, świadczenie Uprawnio-
nemu z tytułu zgonu Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami
umowy podstawowej.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD, a w szcze-
gólności dotyczących trybu zawierania umowy ubezpieczenia dodat-
kowego, wypłaty świadczenia, odstąpienia od umowy, zmiany warun-
ków umowy mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków
ubezpieczenia umowy podstawowej (OWU).

2. Przekształcenie umowy ubezpieczenia dodatkowego w umowę bez-
składkową lub jej wykup jest niemożliwy.

3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zawierające
wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU
na Życie S.A. Nr /2016 z dnia 3 luty 2016 r. i mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 marca 2016 r. i zamie-
szczone są na stronie internetowej .

§ 8

§ 9

§ 10

Składka za ubezpieczenie

Ustalenie wysokości świadczenia

Postanowienia końcowe

www.uniqa.pl
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