ZAŁĄCZNIK NR 3
Postanowienia odmienne i dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych uchwalonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU
S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. zwanych dalej „OWU”.
1. Działając na podstawie §23 ust. 3 w/w OWU strony postanawiają, że dla potrzeb niniejszej umowy
ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia odmienne i dodatkowe od ogólnych warunków
ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia:
1) W §15 ust. 6 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie:
Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez UNIQA TU S.A.
w oparciu o „UNIQA tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków”.
2) W §7 ust. 5 pkt 2 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie
„2. Świadczenie dodatkowe za zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
przysługuje w wysokości 30% sumy ubezpieczenia.”
3) W §7 ust. 3 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie
„ 3. zadośćuczynienie za ból.
1) Świadczenie dodatkowe w postaci zadośćuczynienia za ból
przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) umowa ubezpieczenia została rozszerzona o to świadczenie,
b) niezdolność do nauki lub pracy trwa dłużej niż 30 dni,
c) niezdolność do nauki lub pracy jest potwierdzona właściwym
zaświadczeniem lekarskim,
d) następstwem nieszczęśliwego wypadku jest trwały uszczerbek
na zdrowiu powyżej 10%;
2) Świadczenie dodatkowe w postaci zadośćuczynienia za ból
przysługuje w wysokości określonej w polisie - 2% sumy ubezpieczenia.”
4) W §7 ust. 1 pkt. 2 OWU dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie:
„2. Zasiłek szpitalny za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW wypłacany jest w wysokości
30 zł w wariancie I oraz II oraz 50 zł w wariancie III oraz IV dziennie za każdy dzień niezdolności do
nauki lub pracy maksymalnie przez 90 dni:
a) od 1-go dnia niezdolności do nauki/pracy przy leczeniu szpitalnym albo
b) od 15-go dnia niezdolności do nauki/pracy przy leczeniu ambulatoryjnym”
5) W niniejszej umowie ubezpieczenia zastosowania nie mają zapisy o których mowa w §5 ust.
1 pkt.9:
„1. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
9) podczas uprawiania przez Ubezpieczonego sportu w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów
sportowych gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, chyba że zostało ono
objęte ochroną ubezpieczeniową za opłatą dodatkowej składki;”
6) W niniejszej umowie ubezpieczenia zastosowania nie mają zapisy o których mowa w §11
ust. 4 lit. a i b:

„4. Zwyżki składki udzielane są z tytułu:
a) objęcia ochroną ubezpieczeniową szkół sportowych, objęcia ochroną zdarzeń związanych
z uprawianiem dyscyplin sportowych, pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych,”
7) W niniejszej umowie ubezpieczenia zastosowanie mają następujące zapisy:
Rodzaj i rozległość oparzenia / odmrożenia
Oparzenie II stopnia lekkie poniżej 15% powierzchni ciała
Oparzenie II stopnia ciężkie powyżej 30% powierzchni ciała
Oparzenie III stopnia średnio ciężkie pomiędzy 5% a 15% powierzchni ciała
Oparzenie II stopnia średnio ciężkie pomiędzy 15% a 30% powierzchni ciała
Oparzenie III stopnia lekkie poniżej 5% powierzchni ciała
Oparzenie III stopnia ciężkie powyżej 15% powierzchni ciała
* wyliczany jako iloczyn limitu na oparzenia i odmrożenia i rodzaju oparzenia
określony w niniejszej Tabeli
2.

Udział *
10%
100%
50%
30%
20%
100%

W niniejszej umowie ubezpieczenia zastosowanie mają poniższe określenia dodatkowe:
1) Samobójstwo - celowe zachowanie samo destrukcyjne, o charakterze gwałtownym, które prowadzi
do śmierci biologicznej;
2) Pogryzienie – miejsce na ciele pogryzione przez zwierzę lub dziecko;
3) Pokąsanie, ukąszenie – pokaleczenie ciała w wyniku wbicia żądła owadów lub zębów zwierząt
w skórę;
4) Sporty wysokiego ryzyka – sport uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych
z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życia, do którego zalicza się następujące dyscypliny:
kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross, skateboarding, wspinaczka wysokogórska przy
użyciu specjalistycznego sprzętu, spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo,
paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie, skoki i loty narciarskie, sky surfing,
pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie
poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, wolne nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych,
wspinaczka wysokogórska i skalna, spaleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich
(rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie) le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi
samochodowe, motorowe oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi
warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (powyżej 3200 m n.p.m),
busz, dżungla, bieguny, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego;
5) Pobyt w szpitalu (hospitalizacja) w wyniku choroby - potwierdzony w dokumentacji medycznej
i niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem było
udzielanie Ubezpieczonemu przez całą dobę kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających
na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogły być zrealizowane w ramach
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za pobyt w szpitalu uważa się pobyt w szpitalu mającym
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie skierowania lekarskiego. Za pobyt
w szpitalu nie uznaje się pobytu Ubezpieczonego w ośrodku wypoczynkowym, domu pomocy
społecznej, zakładzie opiekuńczo--leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także świadczeń
opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
a w tym świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nawet jeśli
świadczenia zdrowotne były udzielane stacjonarnie lub całodobowo. Za pobyt w szpitalu traktuje
się hospitalizację trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny liczone od chwili przyjęcia
do szpitala odnotowanej w dokumentacji medycznej.
Świadczenie wypłacane jest od 4 dnia pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby.
6) Oparzenie - uszkodzenie tkanek skóry i błon śluzowych spowodowane działaniem wysokiej
temperatury, energii elektrycznej, promieniowania jonizującego lub żrących środków chemicznych;

3. W przypadku rozbieżności treści niniejszej umowy ubezpieczenia z OWU, obowiązują postanowienia
niniejszej umowy ubezpieczenia.

