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UMOWA PODSTAWOWA – GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w dokumencie doręczanym ubezpieczającemu
tj. specyfikacji polisy oraz podana jest w dokumencie przekazywanym ubezpieczonemu za
pośrednictwem ubezpieczającego tj. certyfikacie ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Poinformowanie Unum o każdej zmianie danych, w szczególności adresu zamieszkania,
nazwiska.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum
o nią poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawartych we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy.
Płatnikiem składek jest ubezpieczający. Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu
umowy ubezpieczenia powinna być wpłacana przez ubezpieczającego jednym przelewem na
rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Kto może przystąpić do
umowy ubezpieczenia?

1.	 PRACOWNIK, będący osobą fizyczną, zatrudniony przez ubezpieczającego na podstawie
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, o ile stosunek pracy lub umowa z ubezpieczającym
trwa w sposób ciągły i nie nastąpiła przerwa w okresie zatrudnienia;
2.	 WŁAŚCICIEL, będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą;
3.	 MAŁŻONKOWIE/PARTNERZY ŻYCIOWI LUB PEŁNOLETNIE DZIECI ubezpieczonych Pracowników
(o ile tak przewiduje umowa ubezpieczenia).
UWAGA!
Do ubezpieczenia uprawnione są osoby, które nie przebywają na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu,
w hospicjum ani w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na zasiłku rehabilitacyjnym, urlopie
związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu pracy, urlopie bezpłatnym i w stosunku do
których nie orzeczono niezdolności do pracy.

Wiek wstępu

Uprawnionym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest osoba która ukończyła 16 lat
i nie ukończyła 69 lat, zaś w przypadku pełnoletnich dzieci ubezpieczonych pracowników –
uprawnionym do przystąpienia do ubezpieczenia jest osoba która ukończyła 18 lat i nie ukończyła
69 lat.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ŚNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW),
o ile zostały spełnione warunki:
1.	 Śmierć nastąpiła na skutek NW;
2.	 Śmierć nastąpiła nie później niż 180 dni od dnia zajścia NW;
3.	 NW i śmierć miały miejsce w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
w szczególności, w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, określonej
w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum;
3.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
2.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawartych we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
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Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

5


Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.

www.unum.pl

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI NA SKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (ŚWK)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego (WK),
o ile zostały spełnione warunki:
1.	 istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy WK a śmiercią;
2.	 śmierć nastąpiła nie później niż 180 dni od dnia zajścia WK;
3.	 WK i śmierć miały miejsce w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego,
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Pojazdu komunikacyjnego oraz Wypadku
komunikacyjnego określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego
nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum
w stosunku do ubezpieczonego;
3.	 prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich
uprawnień lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
4.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
5.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków
zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie wypadku
komunikacyjnego.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum
o nią poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
2.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawarte we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymała
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI NA SKUTEK WYPADKU W PRACY (ŚWP)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci na skutek wypadku w pracy.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku w pracy (WP), o ile
zostały spełnione warunki:
1.	 istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy WP a śmiercią;
2.	 śmierć nastąpiła nie później niż 180 dni od dnia zajścia WP;
3.	 WP i śmierć miały miejsce w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci na skutek wypadku w pracy,
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku oraz Wypadku
w pracy określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć ubezpieczonego na skutek wypadku w pracy nastąpi
między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum
w stosunku do ubezpieczonego;
3.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie wypadku w pracy;
4.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
5.	 prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania wymaganych
uprawnień lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
6.	 wykonywania przez ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez
obowiązujące przepisy prawa;
7.	 nieprzestrzegania przez ubezpieczonego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, regulaminu pracy.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
2.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawarte we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość Składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI NA SKUTEK ZAWAŁU MIĘŚNIA SERCOWEGO
LUB UDARU MÓZGU (ŚZU)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub śmierci
na skutek udaru mózgu był odpowiednio zawał serca albo udar mózgu;
2.	 zarówno zawał mięśnia sercowego albo udar mózgu, jak i śmierć nastąpiły w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Śmierci na skutek udaru
mózgu albo Śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego, określonych w warunkach umowy
dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia
sercowego lub udaru mózgu nastąpi między innymi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum
w stosunku do ubezpieczonego;
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć nastąpiła bezpośrednio w wyniku zawału
mięśnia sercowego lub udaru mózgu pozostającego w związku przyczynowo – skutkowym
z chorobami, które zostały zdiagnozowane lub z powodu których u ubezpieczonego
postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało w ciągu 2 lat przed datą objęcia ochroną
danego ubezpieczonego.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu o którym mowa
punkcie 2 powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
2.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawarte we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO (ŚMP)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć małżonka albo partnera życiowego, o ile zdarzenie
ubezpieczeniowe nastąpiło w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego,
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Małżonka albo Partnera Życiowego,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć małżonka albo partnera życiowego nastąpi między
innymi w:
1.	 wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału
w zamieszkach;
2.	 wyniku samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum
w stosunku do ubezpieczonego;
3.	 okresie 6-cio miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie
Unum ogranicza się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że
specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o którym
mowa w punkcie 3 powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka albo partnera życiowego lub z końcem miesiąca polisowego, w którym Małżonek
albo Partner Życiowy ukończył 70 lat, w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ŚMPNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć małżonka albo partnera życiowego na skutek
nieszczęśliwego wypadku, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci były obrażenia ciała powstałe na skutek
nieszczęśliwego wypadku;
2.	 śmierć małżonka albo partnera życiowego nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 180 dni
od daty nieszczęśliwego wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek i śmierć małżonka albo partnera życiowego nastąpiły w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego na
skutek nieszczęśliwego wypadku, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Małżonka
albo Partnera Życiowego, Nieszczęśliwego wypadku, określonych w OWU oraz warunkach umowy
dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć małżonka labo partnera życiowego nastąpi między
innymi w:
1.	 wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału
w zamieszkach;
2.	 wyniku samobójstwa popełnionego przez małżonka albo partnera życiowego w okresie 2 lat
od daty początku odpowiedzialności Unum w stosunku do ubezpieczonego;
3.	 wyniku pozostawania przez małżonka/partnera życiowego w stanie po użyciu alkoholu albo
w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
(z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum
o nią poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka albo partnera życiowego lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek
albo partner życiowy ukończył 70 lat w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO
NA SKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (ŚMPWK)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego na skutek wypadku komunikacyjnego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć małżonka albo partnera życiowego na skutek wypadku
komunikacyjnego, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci były obrażenia ciała powstałe na skutek wypadku
komunikacyjnego;
2.	 śmierć małżonka albo partnera życiowego nastąpiła nie później niż 180 dni od dnia zajścia
wypadku komunikacyjnego;
3.	 wypadek komunikacyjny i śmierć małżonka albo partnera życiowego miały miejsce w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego na
skutek wypadku komunikacyjnego, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Małżonka
albo Partnera Życiowego lub Wypadku komunikacyjnego określonych w OWU oraz warunkach
umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć małżonka albo partnera życiowego nastąpi między
innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału małżonka albo partnera życiowego w aktach terroru lub
zamieszkach;
2.	 samobójstwa popełnionego przez małżonka albo partnera życiowego w okresie 2 lat od daty
objęcia ubezpieczonego ochroną w ramach umowy dodatkowej.;
3.	 prowadzenia przez małżonka albo partnera życiowego pojazdu mechanicznego bez
posiadania wymaganych uprawnień lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4.	 popełnienia przez małżonka albo partnera życiowego czynu noszącego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
5.	 pozostawania przez małżonka albo partnera życiowego w stanie po użyciu alkoholu albo
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
(z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na
zaistnienie wypadku komunikacyjnego.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

16

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka albo partnera życiowego lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek
albo partner życiowy ukończył 70 lat w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA (ŚD)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci dziecka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć dziecka (które nie ukończyło 25 roku życia), która
nastąpiła w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Dziecka, w szczególności w przypadku
niespełnienia definicji Dziecka określonej w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć dziecka nastąpiła między innymi w wyniku działań
wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub zamieszkach.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż
z chwilą śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym dziecko ukończyło 25 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ŚDNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć dziecka (które nie ukończyło 25 roku życia) na skutek
nieszczęśliwego wypadku, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci dziecka były obrażenia ciała powstałe na skutek
nieszczęśliwego wypadku;
2.	 śmierć dziecka nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego
wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek i śmierć dziecka nastąpiły w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu
umowy dodatkowej.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka na skutek nieszczęśliwego
wypadku, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Dziecka oraz Nieszczęśliwego
Wypadku określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli śmierć dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku nastąpi
między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub zamieszkach;
2.	 pozostawania przez dziecko w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż
z chwilą śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym dziecko ukończyło 25 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE
NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA (ŚR)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci rodzica.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć rodzica która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica, w szczególności w przypadku
niespełnienia definicji Rodzica, Macochy, Ojczyma określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne między innymi, jeżeli śmierć rodzica nastąpi w czasie trwania 6-cio
miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza się
do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja polisy
stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji, o którym
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej
zwłoki,w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacone przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum z tytułu śmierci rodzica kończy się na zasadach opisanych powyżej, ale nie
później niż po wypłaceniu ubezpieczonemu czwartego świadczenia w związku ze śmiercią rodzica.
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Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?
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Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ŚMIERCI RODZICA
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (ŚRNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek śmierci rodzica na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć rodzica na skutek nieszczęśliwego wypadku, o ile zostały
spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci rodzica były obrażenia ciała powstałe na skutek
nieszczęśliwego wypadku;
2.	 śmierć rodzica nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego
wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek i śmierć rodzica nastąpiły w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica na skutek nieszczęśliwego
wypadku, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Rodzica, Macochy, Ojczyma oraz
Nieszczęśliwego wypadku określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne między innymi, jeżeli śmierć rodzica na skutek nieszczęśliwego
wypadku nastąpi w wyniku pozostawania przez rodzica w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków
zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach opisanych powyżej, ale nie później niż po
wypłaceniu ubezpieczonemu czwartego świadczenia w związku ze śmiercią rodzica na skutek
nieszczęśliwego wypadku.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymała
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU UBEZPIECZONGO
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (UNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego
wypadku, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego był nieszczęśliwy
wypadek;
2.	 uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstał w terminie nieprzekraczającym 180 dni od
daty nieszczęśliwego wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego nastąpił
w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
na skutek nieszczęśliwego wypadku, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji
Nieszczęśliwego Wypadku, Uszczerbku na zdrowiu oraz Złamania określonych w warunkach
umowy dodatkowej. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w tabeli norm.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego
wypadku nastąpi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
3.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
4.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymała
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU
NA SKUTEK ZAWAŁU MIĘŚNA SERCOWEGO LUB UDARU MÓZGU (UZU)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub
udaru mózgu, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego był zawał
mięśnia sercowego albo udar mózgu, które spełniają warunki definicji wskazanych w umowie
dodatkowej;
2.	 zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu powodujący uszczerbek na zdrowiu został
zdiagnozowany w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Unum z tytułu umowy
dodatkowej;
3.	 uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu
powstał w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty zdiagnozowania zawału mięśnia
sercowego lub udaru mózgu.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału
mięśnia sercowego lub udaru mózgu, w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Udaru
mózgu, Zawału mięśnia sercowego, Uszczerbku na zdrowiu określonych w warunkach umowy
dodatkowej. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w tabeli norm.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu nastąpi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub zamieszkach;
b) próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa.
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli uszczerbek na zdrowiu powstał bezpośrednio
w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu pozostającego w związku przyczynowoskutkowym z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca lub cukrzycą, które
zostały zdiagnozowane lub z powodu których postępowanie diagnostyczno-lecznicze
trwało u ubezpieczonego w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową przez Unum z tytułu umowy dodatkowej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu, o którym mowa
w punkcie 2 powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.
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Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU MAŁŻONKA
ALBO PARTNERA ŻYCIOWEGO
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (UMPNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego na skutek nieszczęśliwego
wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego na
skutek nieszczęśliwego wypadku, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego
był nieszczęśliwy wypadek;
2.	 uszczerbek na zdrowiu powstał w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego
wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną uszczerbku na zdrowiu nastąpił w okresie
odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu małżonka albo
partnera życiowego na nieszczęśliwego wypadku, w szczególności w przypadku niespełnienia
definicji Nieszczęśliwego wypadku, Uszczerbku na zdrowiu lub Złamania określonych w warunkach
umowy dodatkowej. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w tabeli norm.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego na
skutek nieszczęśliwego wypadku nastąpił w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału małżonka albo partnera życiowego w aktach terroru lub
w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa małżonka albo partnera życiowego, samookaleczenia lub okaleczenia na
własne życzenie, niezależnie od stanu poczytalności małżonka albo partnera życiowego;
3.	 popełnienia przez małżonka albo partnera życiowego czynu noszącego ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
4.	 pozostawania przez małżonka albo partnera życiowego w stanie po użyciu alkoholu albo
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
(z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku,

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka albo partnera życiowego lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek
albo partner życiowy ukończył 70 lat, w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM LUB CHOROBĄ (TPN)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
Niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną niezdolności do pracy był nieszczęśliwy wypadek, który
nastąpił w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej;
2.	 niezdolność do pracy ubezpieczonego została stwierdzona w terminie nieprzekraczającym
180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku;
3.	 niezdolność do pracy nastąpiła w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej
i trwała nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty nieszczęśliwego wypadku i na zakończenie
tego okresu pozostała całkowita i trwała, a zgodnie z aktualną wiedzą medyczną brak jest
pozytywnych rokowań na odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania
jakiejkolwiek pracy w przyszłości.
Niezdolność do pracy na skutek choroby, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną niezdolności do pracy była choroba, która została
zdiagnozowana w okresie trwania odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej;
2.	 niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez 1 rok, licząc od daty zdiagnozowania choroby
i na zakończenie tego okresu pozostała całkowita i trwała, a zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną brak jest pozytywnych rokowań na odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do
wykonywania jakiejkolwiek pracy w przyszłości.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w szczególności w przypadku niespełnienia definicji
Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Niezdolności do pracy lub Dnia Zdarzenia, określonych
w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem lub chorobą nastąpi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne
życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) obrażeń odniesionych w czasie popełniania przez ubezpieczonego czynu noszącego
ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
d) pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem
środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie
nieszczęśliwego wypadku;
e) chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (f00–f99);
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli niezdolność do pracy powstała bezpośrednio
w wyniku choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której postępowanie
diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu o którym mowa w punkcie 2 powyżej ma zastosowanie zaliczenie stażu
ubezpieczeniowego, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
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Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.

32 


www.unum.pl

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA
NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
ZE ŚWIADCZENIAMI WYPŁACANYMI W RATACH (TINW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia
na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniami
wypłacanymi w ratach.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku ze
świadczeniami wypłacanymi w ratach, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną przyczyną trwałego inwalidztwa był nieszczęśliwy wypadek;
2.	 nieszczęśliwy wypadek będący bezpośrednią przyczyną trwałego inwalidztwa nastąpił
w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy dodatkowej;
3.	 trwałe inwalidztwo powstało w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego
wypadku i zostało stwierdzone na podstawie diagnozy medycznej potwierdzonej
zaświadczeniem lekarskim;
4.	 obrażenia ciała skutkujące trwałym inwalidztwem występowały przez 12 kolejnych miesięcy,
licząc od daty nieszczęśliwego wypadku, po upływie tego okresu pozostały całkowite i trwałe,
a zgodnie z aktualną wiedzą medyczną brak jest pozytywnych rokowań poprawy stanu
zdrowia.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek
nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniami wypłacanymi w ratach w szczególności w przypadku
niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Trwałego inwalidztwa, Uszczerbku na zdrowiu
określonych w warunkach umowy dodatkowej. Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych
w tabeli norm.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku ze
świadczeniami wypłacanymi w ratach nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału osoby objętej ochroną w aktach terroru, czynnego
udziału osoby objętej ochroną w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
3.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
4.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.
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Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POWAŻNEJ CHOROBY UBEZPIECZONEGO (PCH)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek poważnej choroby ubezpieczonego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdiagnozowanie którejkolwiek z 45-ciu poważnych chorób
(zdefiniowanych w warunkach umowy dodatkowej) w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu
umowy dodatkowej. Diagnoza poważnej choroby musi być potwierdzona w dokumentacji
medycznej z procesu diagnostyki i leczenia.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby ubezpieczonego
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnej
choroby określonych w warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje chorób nie ujętych w katalogu 45-ciu poważnych chorób.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli poważna choroba ubezpieczonego powstała między innymi
w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne
życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
d) pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem
środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie
nieszczęśliwego wypadku;
e) zakażenia HIV, z wyjątkiem zdarzeń zdefiniowanych w katalogu poważnych chorób.
2.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku poważnej choroby, z powodu której postępowanie
diagnostyczno-lecznicze trwało u ubezpieczonego w okresie 3 lat przed datą objęcia go ochroną
ubezpieczeniową przez Unum.
3.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku, gdy choroba pozostająca w związku
przyczynowo-skutkowym z poważną chorobą, została zdiagnozowana lub z której powodu
u ubezpieczonego postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą
objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
4.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli poważna choroba powstała w okresie 3 miesięcznego
ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza się do zdarzeń
będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja polisy stanowi
inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o którym mowa w punktach 2 i 3 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
Wypłata świadczenia z tytułu poważnej choroby ubezpieczonego nie powoduje wygaśnięcia
umowy dodatkowej. Jej zakres zostanie natomiast zredukowany o poważną chorobę, z tytułu
której ubezpieczony otrzymał świadczenie oraz o poważne choroby pozostające z nią w związku
przyczynowo-skutkowym.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK ZDIAGNOZOWANIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ (CHN)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdiagnozowanie (potwierdzone w dokumentacji medycznej
z procesu diagnostyki i leczenia) u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu
niniejszej umowy dodatkowej:
–– Nowotworu złośliwego;
–– Nowotworu o granicznej złośliwości.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Nowotworu Złośliwego lub Nowotworu
o granicznej złośliwości określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli choroba nowotworowa nastąpi bezpośrednio w wyniku
chorób powstałych w następstwie zakażenia wirusem HIV.
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy postępowanie diagnostyczno-lecznicze
nowotworu złośliwego lub nowotworu o granicznej złośliwości trwało w okresie 3 lat przed
datą objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
3.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, w przypadku gdy nowotwór złośliwy lub nowotwór
o granicznej złośliwości pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z chorobą, która
była zdiagnozowana lub z powodu której u ubezpieczonego postępowanie diagnostycznolecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
przez Unum.
4.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli choroba powstała w okresie 3 miesięcznego ograniczenia
odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum wypłaca 10% Sumy ubezpieczenia
z tytułu nowotworu o granicznej złośliwości, chyba że specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o którym mowa w punktach 2 i 3 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania choroby nowotworowej nie powoduje wygaśnięcia
umowy dodatkowej. Jej zakres zostanie natomiast zredukowany o ten nowotwór złośliwy
lub nowotwór o granicznej złośliwości, z powodu diagnozy którego ubezpieczony otrzymał
świadczenie oraz o nowotwór złośliwy lub nowotwór o granicznej złośliwości pozostające
w związku przyczynowo-skutkowym z nowotworem złośliwym lub nowotworem o granicznej
złośliwości, z powodu którego ubezpieczony otrzymał świadczenie.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.
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Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POWAŻNEJ CHOROBY MAŁŻONKA (PCHM)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek poważnej choroby małżonka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdiagnozowanie którejkolwiek z 45-ciu poważnych chorób
małżonka (zdefiniowanych w warunkach umowy dodatkowej) w okresie odpowiedzialności Unum
z tytułu umowy dodatkowej. Diagnoza poważnej choroby musi być potwierdzona w dokumentacji
medycznej z procesu diagnostyki i leczenia.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby małżonka w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnej choroby określonych
w warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje chorób nie ujętych w katalogu 45-ciu poważnych chorób.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli poważna choroba małżonka nastąpi między innymi
w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału małżonka w aktach terroru, czynnego udziału
w zamieszkach;
b) próby samobójstwa małżonka, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) popełnienia przez małżonka czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
d) pozostawania przez małżonka w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku;
e) zakażenia HIV, z wyjątkiem zdarzeń zdefiniowanych w katalogu poważnych chorób.
2.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku poważnej choroby małżonka, z powodu której
postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało u małżonka w okresie 3 lat przed datą objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
3.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku, gdy choroba pozostająca w związku
przyczynowo-skutkowym z poważną chorobą, została zdiagnozowana lub z której powodu
u małżonka postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
4.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli poważna choroba małżonka powstała w okresie
3 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza
się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja
polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o którym mowa w punktach 2 i 3 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
Wypłata świadczenia z tytułu poważnej choroby małżonka nie powoduje wygaśnięcia umowy
dodatkowej. Jej zakres zostanie natomiast zredukowany o poważną chorobę, z tytułu której
ubezpieczony otrzymał świadczenie oraz o poważne choroby pozostające z nią w związku
przyczynowo-skutkowym.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek ukończył 70 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymała
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POWAŻNEJ CHOROBY DZIECKA (PCHD)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek poważnej choroby dziecka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdiagnozowanie którejkolwiek z 24 poważnych chorób dziecka
(zdefiniowanych w warunkach umowy dodatkowej) w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu
umowy dodatkowej. Diagnoza poważnej choroby musi być potwierdzona w dokumentacji
medycznej z procesu diagnostyki i leczenia.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby dziecka w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Poważnej choroby lub Dziecka
określonych w OWU oraz warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje chorób nie ujętych w katalogu 24 poważnych chorób.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli poważna choroba dziecka zostanie zdiagnozowana między
innymi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub w zamieszkach;
b) próby samobójstwa dziecka, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) popełnienia przez dziecko czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
d) pozostawania przez dziecko w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego
wypadku;
e) wad wrodzonych;
f) zakażenia HIV, z wyjątkiem zdarzenia zdefiniowanego w katalogu poważnych chorób
dziecka.
2.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku poważnej choroby dziecka, z powodu której
postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało u dziecka w okresie 3 lat przed datą objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
3.	 Świadczenie nie jest należne w przypadku, gdy choroba pozostająca w związku przyczynowoskutkowym z poważną chorobą dziecka, została zdiagnozowana lub z której powodu
u dziecka postępowanie diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Unum.
4.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli poważna choroba dziecka powstała w okresie
3 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza
się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja
polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o którym mowa w punktach 2 i 3 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
Wypłata świadczenia z tytułu poważnej choroby dziecka nie powoduje wygaśnięcia umowy
dodatkowej. Jej zakres zostanie natomiast zredukowany o poważną chorobę, z tytułu której
ubezpieczony otrzymał świadczenie oraz o poważne choroby pozostające z nią w związku
przyczynowo-skutkowym.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składki należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinny być
płacone przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż
z chwilą śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym dziecko ukończyło 25 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymała
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH (OCH)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek operacji chirurgicznych.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej u ubezpieczonego
w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Operacji chirurgicznej
określonych w warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w Tabeli Świadczeń.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli operacja chirurgiczna nastąpi między innymi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej;
c) próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne
życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
d) leczenia wad wrodzonych lub schorzeń wynikających z tych wad wrodzonych;
e) chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem likwidacji skutków nieszczęśliwych
wypadków, które zaistniały w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy
dodatkowej;
f) pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem
środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie
nieszczęśliwego wypadku;
g) chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
h) popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
i) pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił
zbrojnych.
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli skierowanie na operację chirurgiczną, zostanie
wystawione lub o przeprowadzeniu operacji chirurgicznej postanowiono przed dniem objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej oraz jeżeli choroba
pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z przeprowadzoną u ubezpieczonego
operacją chirurgiczna została zdiagnozowana lub z powodu której postępowanie
diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową.
3.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli operacja chirurgiczna została przeprowadzona w okresie
3 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza
się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja
polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o których mowa w punkcie 2 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH MAŁŻONKA (OCHM)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek operacji chirurgicznych małżonka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej u małżonka w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych małżonka
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Operacji
chirurgicznej, określonych w warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w Tabeli świadczeń.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli operacja chirurgiczna małżonka nastąpi między innymi
w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej;
c) próby samobójstwa małżonka, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
d) leczenia wad wrodzonych lub schorzeń wynikających z tych wad wrodzonych;
e) chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem likwidacji skutków nieszczęśliwych
wypadków, które zaistniały w okresie odpowiedzialności Unum z tytułu umowy
dodatkowej;
f) pozostawania przez małżonka w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków
zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie
nieszczęśliwego wypadku;
g) chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
h) popełnienia przez małżonka czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
i) pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił
zbrojnych.
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli skierowanie na operację chirurgiczną, zostanie
wystawione lub o operacji chirurgicznej małżonka postanowiono przed dniem objęcia
ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej oraz jeżeli choroba
pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z przeprowadzoną u małżonka operacją
chirurgiczna została zdiagnozowana lub z powodu której postępowanie diagnostycznolecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.
3.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli operacja chirurgiczna małżonka została przeprowadzona
w okresie 3 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie
Unum ogranicza się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że
specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji oraz okresu, o których mowa w punkcie 2 powyżej, ma
zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek ukończył 70 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu
pisemnego oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało
oświadczenie o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU UBEZPIECZONEGO (PSU)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek pobytu w szpitalu ubezpieczonego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1.	 pobyt w szpitalu ubezpieczonego, który rozpoczął się i trwał w okresie odpowiedzialności
Unum;
2.	 pobyt na OIOM ubezpieczonego, który rozpoczął się i trwał w okresie odpowiedzialności
Unum;
3.	 rekonwalescencja ubezpieczonego, która rozpoczęła się i trwała w okresie odpowiedzialności
Unum;
4.	 pobyt w sanatorium ubezpieczonego, który rozpoczął się i trwał w okresie odpowiedzialności
Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Pobytu na OIOM, Pobytu
w sanatorium, Pobytu w szpitalu, Pojazdu komunikacyjnego, Rekonwalescencji, Sanatorium,
Szpitala, Świadczenia Aptecznego, Udaru mózgu, Choroby nowotworowej, Nowotworu złośliwego,
Nowotworu o granicznej złośliwości, Wypadku komunikacyjnego, Wypadku w pracy lub Zawału
serca określonych w OWU oraz warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

W szczególności świadczenie nie jest należne jeśli pobyt w szpitalu nastąpił między innymi
w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
3.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
4.	 pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości,
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku;
5.	 leczenia niepłodności;
6.	 chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
7.	 pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych;
8.	 wykonywania operacji plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem operacji niezbędnych do
usunięcia skutków Nieszczęśliwych wypadków, które zaistniały w okresie udzielania ochrony
ubezpieczeniowej przez Unum;
9.	 wykonania okresowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych
obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia, oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań
rentgenowskich, z wyłączeniem badań przeprowadzanych w przebiegu Choroby rozpoznanej
w wyniku wcześniejszych badań lekarskich;
10.	 leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00-F99), skutków użycia
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Świadczenie nie jest należne jeżeli pobyt w szpitalu wystąpił w okresie 1 miesięcznego ograniczenia
odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza się do zdarzeń będących
następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o której
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
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Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU MAŁŻONKA (PSM)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek pobytu w szpitalu małżonka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
1.	 Pobyt w szpitalu małżonka, który rozpoczął się i trwał w okresie odpowiedzialności Unum;
2.	 Pobyt na OIOM małżonka, który rozpoczął się i trwał w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu małżonka w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Pobytu na OIOM, Pobytu
w szpitalu lub Szpitala określonych w OWU oraz warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli pobyt w szpitalu małżonka nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału małżonka w aktach terroru czynnego udziału
w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa małżonka, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
3.	 popełnienia przez małżonka czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
4.	 pozostawania przez małżonka w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku;
5.	 leczenia niepłodności;
6.	 chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
7.	 pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych;
8.	 wykonywania operacji plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem operacji niezbędnych do
usunięcia skutków nieszczęśliwych wypadków, które zaistniały w okresie udzielania ochrony
ubezpieczeniowej przez Unum;
9.	 wykonania okresowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych
obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia, oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań
rentgenowskich, z wyłączeniem badań przeprowadzanych w przebiegu choroby rozpoznanej
w wyniku wcześniejszych badań lekarskich;
10.	 leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00-F99), skutków użycia
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Świadczenie nie jest należne jeżeli pobyt w szpitalu wystąpił w okresie 1 miesięcznego ograniczenia
odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza się do zdarzeń będących
następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o której
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.
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Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość Składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci małżonka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym małżonek ukończył 70 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK
POBYTU W SZPITALU DZIECKA (PSD)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek pobytu w szpitalu dziecka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt w szpitalu dziecka, który rozpoczął się i trwał w okresie
odpowiedzialności Unum
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu dziecka w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji Nieszczęśliwego wypadku, Choroby, Dziecka, Pobytu
w szpitalu lub Szpitala określonych w OWU oraz warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli pobyt w szpitalu dziecka nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa dziecka, samookaleczenia lub okaleczenia na życzenie, bez względu na
jego stan poczytalności;
3.	 popełnienia przez dziecko czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
4.	 pozostawania przez dziecko w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku;
5.	 chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
6.	 leczenia wad wrodzonych lub schorzeń wynikających z wad wrodzonych;
7.	 wykonania operacji plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem operacji niezbędnych do
usunięcia skutków nieszczęśliwych wypadków, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności
Unum z tytułu niniejszej umowy dodatkowej;
8.	 wykonania okresowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych
obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia, oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań
rentgenowskich, z wyłączeniem badań przeprowadzanych w przebiegu choroby rozpoznanej
w wyniku wcześniejszych badań lekarskich;
9.	 leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00–F99),
skutków użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Świadczenie nie jest należne jeżeli pobyt w szpitalu dziecka wystąpił w okresie 1 miesięcznego
ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie Unum ogranicza się do zdarzeń
będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o której
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.
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Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż
z chwilą śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym Dziecko ukończyło 18 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO (LSP)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek leczenia specjalistycznego.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest proces związany z przeprowadzeniem w okresie świadczenia
przez Unum ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego ubezpieczonego jednej
z wymienionych poniżej procedur leczenia ubezpieczonego, niezbędny z medycznego punktu
widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego układu lub narządu.
Procedury leczenia specjalistycznego:
1.	 ablacja;
2.	 chemioterapia;
3.	 wszczepienie kardiowertera/defibrylatora;
4.	 radioterapia;
5.	 wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora);
6.	 terapia interferonowa;
7.	 dializoterapia;
8.	 leczenie przeciwwirusowe
Wysokość Sumy ubezpieczenia określona jest w Specyfikacji polisy oraz podana jest w Certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego w przypadku
niespełnienia definicji Leczenia specjalistycznego określonej w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

1.	 Świadczenie nie jest należne jeżeli leczenie specjalistyczne nastąpi między innymi w wyniku:
a) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
b) próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne
życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
c) poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi
o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób
uprawnionych;
d) wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem.
2.	 Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli skierowanie na leczenie specjalistyczne, zostanie
wystawione lub o przeprowadzeniu leczenia specjalistycznego postanowiono przed dniem
objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej oraz jeżeli
choroba pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z przeprowadzoną u ubezpieczonego
procedurą leczenia specjalistycznego została zdiagnozowana lub z powodu której postępowanie
diagnostyczno-lecznicze trwało w okresie 3 lat przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową.
3.	 Świadczenie nie jest należne, jeżeli leczenie specjalistyczne zostało przeprowadzone
w okresie 3 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie
Unum ogranicza się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba
że specyfikacja polisy stanowi inaczej. W przypadku zlecenia lub przeprowadzenia leczenia
specjalistycznego w okresie karencji Unum wypłaci 10% aktualnej sumy ubezpieczenia.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego, do okresu karencji okresu o którym mowa w punkcie 2 powyżej, ma zastosowanie
zaliczenie stażu ubezpieczeniowego zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.
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Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość Składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK URODZENIA DZIECKA (UD)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek urodzenia dziecka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest urodzenie dziecka żywego lub martwego po 22. tygodniu trwania
ciąży w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach umowy
dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka, w szczególności w przypadku
niespełnienia definicji min. Dziecka, Urodzenia Dziecka lub Urodzenia Dziecka martwego określonych
w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w okresie 9 miesięcznego
ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W przypadku urodzenia dziecka w okresie karencji
Unum wypłaci 10% aktualnej sumy ubezpieczenia, chyba że specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o której
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość Składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
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Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?
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Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK URODZENIA DZIECKA Z WADĄ WRODZONĄ (UDWW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek urodzenia dziecka z wadą wrodzoną.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest urodzenie dziecka żywego z wadą wrodzoną, które nastąpiło
w okresie odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka z wadą wrodzoną,
w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Dziecka, Urodzenia Dziecka, Wady wrodzonej
określonych w warunkach umowy dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w Tabeli Wad Wrodzonych.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli urodzenie dziecka nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 choroby lub urazu dziecka zaistniałych podczas porodu;
2.	 choroby AIDS lub zarażenia się dziecka wirusem HIV w okresie zarodkowym lub
w okresie płodowym;
3.	 przyjmowania przez matkę biologiczną dziecka w okresie ciąży alkoholu, narkotyków lub
leków nieprzepisanych przez lekarza albo użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim;
4.	 zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które spełnia kryteria więcej niż jednej wady wrodzonej,
określonej w tabeli wad wrodzonych. Unum wypłaci wtedy świadczenie wyłącznie za jedną
zdiagnozowaną wadę wrodzoną.
Świadczenie nie jest należne jeżeli urodzenie dziecka z wadą wrodzoną nastąpiło w okresie
9 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W przypadku urodzenia dziecka
w okresie karencji Unum wypłaci 10% aktualnej sumy ubezpieczenia, chyba że specyfikacja polisy
stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o której
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość Składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest Ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK OSIEROCENIA DZIECKA (OD)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek osierocenia dziecka.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest osierocenie dziecka, przez ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka, w szczególności
w przypadku niespełnienia definicji min. Dziecka, Osierocenia Dziecka lub Niezdolności do pracy
określonych w warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli osierocenie dziecka nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru, czynnego udziału
w zamieszkach;
2.	 popełnienia przez ubezpieczonego niezależnie od stanu poczytalności samobójstwa w okresie
2 lat od daty początku odpowiedzialności Unum w stosunku do ubezpieczonego.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medyczną (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
2.	 Udzielenie zgodnie z prawdą, wyczerpujących odpowiedzi na pytania Unum zawartych we
wniosku przystąpienia do ubezpieczenia oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych
do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest Ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż z chwilą
śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym dziecko ukończyło 25 lat, lub bez
względu na wiek, jeżeli w stosunku do dziecka orzeczono niezdolność do pracy w zależności, która
z dat przypada wcześniej.
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Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?
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Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK REHABILITACJI MEDYCZNEJ
PO POBYCIE UBEZPIECZONEGO W SZPITALU (REHMED)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek rehabilitacji medycznej po pobycie ubezpieczonego w szpitalu.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest rehabilitacja medyczna (która rozpoczęła się i trwała w okresie
odpowiedzialności Unum), tj. integralna część leczenia poszpitalnego, będąca konsekwencją
pobytu ubezpieczonego w szpitalu, która ma na celu zmniejszenie fizycznych i psychicznych
następstw choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz przywrócenie do pełnej lub maksymalnej
sprawności fizycznej lub psychicznej, przeprowadzana w placówce rehabilitacyjnej, lub na oddziale
rehabilitacyjnym szpitala nie później niż z końcem 3. miesiąca od daty zakończenia pobytu
ubezpieczonego w szpitalu, którego jest następstwem i z którego tytułu należne jest świadczenie.
Za rehabilitację medyczną uznaje się zlecone przez lekarza specjalistę ds. rehabilitacji zabiegi
rehabilitacyjne ubezpieczonego zgodnie z ustalonym programem zabiegów rehabilitacyjnych,
których przeprowadzenie zostało potwierdzone końcową oceną stanu usprawnienia wydaną
przez lekarza specjalistę ds. rehabilitacji.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek rehabilitacji medycznej po pobycie
ubezpieczonego w szpitalu w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Choroby,
Nieszczęśliwego wypadku, Placówki rehabilitacyjnej, Pobytu ubezpieczonego w szpitalu,
Rehabilitacji medyczna lub Szpitala określonych w OWU oraz warunkach umowy dodatkowej.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli rehabilitacja medyczna nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru, czynnego udziału w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie,
niezależnie od stanu jego poczytalności;
3.	 popełnienia przez ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa;
4.	 pozostawania
przez
ubezpieczonego
w
stanie
po
użyciu
alkoholu
lub
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
(z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na
zaistnienie nieszczęśliwego wypadku;
5.	 poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze
medycznym przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
6.	 wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem;
7.	 chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
8.	 pełnienia służby wojskowej lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych;
9.	 zalecenia rehabilitacji o której postanowiono przed dniem objęcia ubezpieczonego ochroną
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej;
10.	 przeprowadzenia rehabilitacji w trybie nagłym – działania wchodzące w zakres medycznej
pomocy doraźnej realizowanej przez pogotowia ratunkowe;
11.	 pobytu w szpitalu, którego następstwem jest rehabilitacja z tytułu którego świadczenie nie
jest nienależne.
Świadczenie nie jest należne jeżeli rehabilitacja medyczna po pobycie ubezpieczonego w szpitalu
wystąpiła w okresie 1 miesięcznego ograniczenia odpowiedzialności, tzw. karencji. W tym okresie
Unum ogranicza się do zdarzeń będących następstwami nieszczęśliwych wypadków, chyba że
specyfikacja polisy stanowi inaczej.
W odniesieniu do osób dotychczas ubezpieczonych w ramach poprzedniej umowy ubezpieczenia
grupowego ma zastosowanie zaliczenie stażu ubezpieczeniowego do okresu karencji o którym
mowa powyżej, zgodnie z warunkami umowy dodatkowej.
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Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medycznej (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.

Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczyciel: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna (zwana dalej „Unum”), al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Jego zadaniem jest pokazanie najistotniejszych informacji z punktu widzenia ubezpieczonego. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach
m.in. w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz warunkach umów dodatkowych.
Informujemy, że przesłane w wiadomości elektronicznej dokumenty dostępne są również nieodpłatnie w wersji papierowej. W przypadku
potrzeby otrzymania dokumentacji w takiej formie prosimy o informację zwrotną.

UMOWA DODATKOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK POWAŻNEGO URAZU DZIECKA NA SKUTEK
NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (PUNW)
Jakiego rodzaju jest to
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe na życie rozszerzone o umowę dodatkową grupowego ubezpieczenia na
wypadek poważnego urazu dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Co jest przedmiotem
ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest poważny uraz, o ile zostały spełnione warunki:
1.	 bezpośrednią i wyłączną poważnego urazu był nieszczęśliwy wypadek;
2.	 poważny uraz powstał w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego
wypadku;
3.	 nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną poważnego urazu nastąpił w okresie
odpowiedzialności Unum.
Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w specyfikacji polisy oraz podana jest w certyfikacie
ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń podlegających ograniczeniom i wyłączeniom odpowiedzialności,
określonych w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz w warunkach
umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu dziecka na
skutek nieszczęśliwego wypadku w szczególności w przypadku niespełnienia definicji Dziecka,
Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego urazu określonych w OWU oraz warunkach umowy
dodatkowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń nie ujętych w tabeli urazów.

Jakie są ograniczenia
ochrony ubezpieczeniowej?

Świadczenie nie jest należne jeżeli poważny uraz dziecka nastąpi między innymi w wyniku:
1.	 działań wojennych, czynnego udziału dziecka w aktach terroru lub w zamieszkach;
2.	 próby samobójstwa dziecka, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie
od stanu poczytalności dziecka;
3.	 popełnienia przez dziecko czynu noszącego ustawowe znamion umyślnego przestępstwa;
4.	 pozostawania przez dziecko w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych
zgodnie z zaleceniem lekarza), a stan ten miał wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Gdzie obowiązuje
ubezpieczenie?

Terytorium całego świata.

Co należy do obowiązków
ubezpieczonego?

1.	 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów celem wypłaty świadczenia.
2.	 Przesłanie dodatkowej dokumentacji medyczną (o ile jest w jej posiadaniu), jeżeli Unum o nią
poprosi przy wypłacie świadczenia lub przy przystępowaniu do umowy ubezpieczenia.
3.	 Zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego będącego przedmiotem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia powinno być złożone bez zbędnej zwłoki,
w formie pisemnej lub innej zaakceptowanej przez Unum.

Jak i kiedy należy opłacać
składki?

Wysokość składki oraz termin płatności i częstotliwość jej opłacania (miesięczna/kwartalna/
półroczna/roczna) określone są w specyfikacji polisy. Płatnikiem składek jest Ubezpieczający.
Składka należna za wszystkich ubezpieczonych z tytułu danej umowy ubezpieczenia powinna być
płacona przez ubezpieczającego jednym przelewem na rachunek bankowy Unum.
Składka może być finansowana ze środków pracodawcy i/lub pracownika – określone jest to
w specyfikacji polisy.
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Kiedy rozpoczyna
się i kończy ochrona
ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Unum w stosunku do danego ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia
wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w dniu śmierci ubezpieczonego albo w ostatnim dniu
miesiąca polisowego, w którym nastąpi jedno z niżej wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż
ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka:
–– osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku 70 lat;
–– ustanie zatrudnienia;
–– rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
–– rozpoczęcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc;
–– rozpoczęcie urlopu wychowawczego;
–– oddelegowanie do służby wojskowej;
–– rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego;
–– z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
–– z końcem okresu prolongaty, jeżeli składka nie została opłacona.
Odpowiedzialność Unum kończy się na zasadach wskazanych powyżej, ale nie później niż
z chwilą śmierci dziecka lub z końcem miesiąca polisowego, w którym dziecko ukończyło 25 lat,
w zależności, która z dat przypada wcześniej.

Kiedy i jak można wystąpić
z umowy ubezpieczenia?

Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie po złożeniu pisemnego
oświadczenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Unum otrzymało oświadczenie
o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia.
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