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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
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Art.1  W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatko- 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 
OWUD zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową 
przy jej zawarciu, lub w jej rocznicę. 

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-
czego ubezpieczenia na Życie GOP-04.

3. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskaza-
nych w nim dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego.

4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest pod warunkiem 
objęcia tą ochroną ubezpieczeniową wszystkich Ubezpieczonych 
objętych ochroną z tytułu umowy podstawowej. 

Art.2  Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

Zgodnie z wyborem ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podsta-
wowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyka:
1. pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu nieszczęśliwego 

wypadku lub jego następstw, 
2. pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z innych powodów niż nieszczę-

śliwy wypadek,
3. pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki 

Medycznej (OIOM) w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku lub 
jego następstw.

Nieszczęśliwy wypadek - jest to nagłe, wywołane wyłącznie przyczyną 
zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie ochrony ubezpieczenio-
wej niezależne od woli Ubezpieczonego, wynikiem którego jest zajście 
Zdarzenia ubezpieczeniowego. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się 
udaru mózgu, wylewu, zawału mięśnia sercowego, zarażeń chorobami 
zakaźnymi.

Za Szpital - uważa się znajdujący się na terenie Polski, krajów UNII Euro-
pejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii, Australii zakład lecz-
nictwa zamkniętego działający zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, przeznaczony do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji tych 
chorych, których stan wymaga całodobowej opieki lekarsko-pielęgniar-
skiej; w rozumieniu niniejszych przepisów za Szpital nie uważa się: sana-
torium, Szpitala uzdrowiskowego, ośrodka rehabilitacyjnego, domu 
opieki, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz placówek, któ-
rych zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień oraz wydzie-
lonych przy Szpitalu oddziałów rehabilitacji.
Za OIOM - (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej) uważa się wydzie-
lony oddział Szpitalny wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ciągłego 
monitorowania procesów życiowych pacjentów, przeznaczony dla cho-
rych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i wymagających inten-
sywnej opieki medycznej.
Za pobyt w Szpitalu - uważa się potwierdzony w dokumentacji medycz-
nej, niezbędny z medycznego punktu widzenia nieprzerwany pobyt 
Ubezpieczonego w Szpitalu w celu poddania się leczeniu w trakcie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszych OWUD; za dzień 
pobytu przyjmuje się każdą rozpoczętą dobę pobytu Ubezpieczonego 
w Szpitalu. 

Art.3  Kiedy się rozpoczyna i kończy odpowiedzialność UNIQA TU  
 na Życie S.A.? 

1. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu umowy ubez-
pieczenia dodatkowego powstaje z dniem określonym na polisie, nie 
wcześniej niż po opłaceniu składki należnej z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia dodatkowego.

2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego koń-
czy się w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy podsta-
wowej, w każdym wypadku w dniu ukończenia przez Ubezpieczo-
nego 65 roku życia lub zawarcia przez niego umowy indywidualnego 
kontynuowania. 

3. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu nie-
szczęśliwego wypadku, odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. 
rozpoczyna się od pierwszego dnia pobytu.

4. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z innych przyczyn 
niż nieszczęśliwy wypadek UNIQA TU na Życie S.A. ponosi odpowie-
dzialności od pierwszego dnia pobytu pod warunkiem, iż pobyt trwał 
co najmniej 3 dni.

5. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu na OIOM, odpo-
wiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. rozpoczyna się od pierwszego 
dnia pobytu.

Art.4  Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują? 

1. W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, UNIQA TU na Życie S.A. 
dokona wypłaty dodatkowych świadczeń niezależnie od przewidzianych 
w umowie podstawowej:
1) z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu nieszczęśli-

wego wypadku lub jego następstw - kwoty pieniężnej określonej 
ryczałtowo w polisie, z zastrzeżeniem postanowień Art. 5,

2) z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu z innych powodów 
niż nieszczęśliwy wypadek - kwoty pieniężnej określonej ryczał-
towo w polisie, z zastrzeżeniem postanowień Art. 5, 

3) z tytułu pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu na OIOM - dodat-
kowo kwoty pieniężnej określonej ryczałtowo w polisie, z zastrze-
żeniem postanowień Art. 5.

2. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest do 180 dni 
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu w ciągu jednego roku polisowego 
w odniesieniu do zdarzeń wymienionych w Art. 4 ust 1.

3. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest do 50% 
świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia dodatkowego 
począwszy od 16 dnia nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego  
w Szpitalu z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek.

4. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest do 180 dni 
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu na OIOM w ciągu jednego roku 
polisowego oraz w przypadku pobytu z innych przyczyn niż nieszczę-
śliwy wypadek ograniczona jest do 50% świadczenia wynikającego  
z umowy ubezpieczenia dodatkowego począwszy od 16 dnia nie-
przerwanego pobytu.

Art.5  Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? 

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
zdarzeń zaistniałych w okresie udzielanej ochrony i wynikających  
z umowy ubezpieczenia dodatkowego, gdy nieszczęśliwy wypadek 
powstał:
1) przed datą początku ochrony ubezpieczeniowej, chyba ze w dniu 

nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony był objęty ochroną ubez-
pieczeniową z tytułu pobytu w Szpitalu z powodu następstw nie-
szczęśliwych wypadków u innego Ubezpieczyciela oraz Ubezpie-
czony został przyjęty do ubezpieczenia w UNIQA TU na Życie S.A. 
z ciągłością ochrony ubezpieczeniowej i bez stosowania Ograni-
czenia odpowiedzialności, o którym mowa w ust 4, 

2) na skutek działań wojennych lub terrorystycznych,
3) na skutek promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego,
4) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Dziecko 

Ubezpieczonego czynu zabronionego stanowiącego przestęp-
stwo,

5) w wyniku przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nad-
używania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zaży-
wane na zalecenie lekarza, 

6) w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez 
Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środ-
ków odurzających,

7) na skutek świadomego uczestnictwa Ubezpieczonego we wszel-
kiego rodzaju aktach przemocy,
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8) na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem lądowym, morskim 
lub powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przy-
gotowaniu do nich,

9) na skutek uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych 
sportów tj.: spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, skoki 
na gumowej linie, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleolo-
gia, nurkowanie z aparatem oddechowym i sporty walki, 

10) na skutek jazdy Ubezpieczonego jako kierujący pojazdem lądo-
wym, morskim lub powietrznym jeżeli którykolwiek z tych pojaz-
dów w chwili zdarzenia, będącego przyczyną wypadku, nie był 
dopuszczony do ruchu w myśl obowiązujących przepisów,

11) w wyniku wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpie-
czonego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub wymaga-
nego innymi przepisami przeszkolenia,

12) w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego 
pojazdu przez Ubezpieczonego bez odpowiedniego prawa jazdy 
lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia danego 
pojazdu (w myśl obowiązujących przepisów),

13) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego 
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez 
osoby nie posiadające uprawnień, chyba że działania te zostały 
podjęte w celu ratowania życia Ubezpieczonego w związku z pro-
wadzoną akcją ratowniczą. 

2. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zda-
rzeń zaistniałych w okresie udzielanej ochrony z tytułu pobytu Ubez-
pieczonego w Szpitalu, gdy:
1) pobyt w Szpitalu miał miejsce przed przystąpieniem do ubezpie-

czenia,
2) choroba lub nieszczęśliwy wypadek w wyniku których doszło 

do zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach 
niniejszych OWUD były zdiagnozowane lub miały miejsce w okre-
sie ostatnich 3 lat przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpiecze-
niowej dla danego Ubezpieczonego lub był zaplanowany w tym 
okresie, chyba że w okresie tym Ubezpieczony był objęty ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu pobytu w Szpitalu Ubezpieczonego 
u innego Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczony został przyjęty  
do ubezpieczenia w UNIQA TU na Życie S.A. z ciągłością ochrony 
ubezpieczeniowej i bez stosowania Ograniczenia odpowiedzial-
ności, o którym mowa w ust 4. z tytułu niniejszego zdarzenia,

3) przebywaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narko-
tyków lub innych środków odurzających,

4) uszkodzeniem ciała Ubezpieczonego spowodowanego lecze-
niem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie 
mające do tego uprawnień,

5) usiłowaniem popełnienia samobójstwa,
6) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczo-

nego przestępstwa,
7) powikłaniami po usunięciu ciąży, jeżeli zabieg przeprowadzony 

był nielegalnie,
8) ciążą, porodem i połogiem,
9) chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,
10) zmianą płci,
11) wszystkimi formami sztucznego zapłodnienia, jak np. zapłodnie-

nie in vitro,
12) chorobą psychiczną, zaburzeniami lub innego rodzaju zakłóce-

niami czynności psychicznych,
13) leczeniem, zabiegami lub operacjami z zakresu medycyny este-

tycznej, chirurgii plastycznej oraz kosmetyki i ich następstw, o ile 
te zabiegi nie służyły usunięciu następstw nieszczęśliwych wypad-
ków,

14) inplantacją zębów o ile zabieg ten nie służył usunięciu następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

3. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu 
pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, gdy pobyt trwał w dniu objęcia 
Ubezpieczonego umową ubezpieczenia dodatkowego lub był zapla-
nowany przed objęciem Ubezpieczonego niniejszą umową. 

4. W okresie pierwszego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej w 
zakresie odpowiedzialności z tyt. pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu 
odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest jedynie 
do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

Art.6  W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie? 

1. Świadczenie z tytułu ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wypła-
cane jest Ubezpieczonemu.

2. Świadczenie z tytułu ryzyka przewidzianego w Art. 4 ust. 1 pkt 1) 
wypłaca się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomię-
dzy nieszczęśliwym wypadkiem a pobytem Ubezpieczonego w Szpi-
talu. 

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane jest jeżeli pobyt 
w Szpitalu zaistniał przed upływem 12 miesięcy od daty nieszczę-
śliwego wypadku, a nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie 
trwania odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.

4. Do wniosku o wypłatę świadczenia przewidzianego niniejszymi 
OWUD Ubezpieczony musi załączyć kserokopie dowodu osobistego, 
poświadczoną przez Szpital kopię karty informacyjnej z leczenia szpi-
talnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w Szpitalu. 

5. W przypadku, gdy pobyt w Szpitalu nastąpił poza granicami Rzecz-
pospolitej Polskiej, wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 winny 
być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną i przetłu-
maczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu pobytu Ubez-
pieczonego w Szpitalu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia 
złożonego oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności 
świadczenia.

7. Ubezpieczony jest zobowiązany umożliwić UNIQA TU na Życie S.A. 
uzyskanie informacji co do okoliczności i przyczyny pobytu Ubezpie-
czonego w Szpitalu, w tym także od lekarzy, którzy sprawowali lub 
nadal sprawują nad Ubezpieczonym opiekę lekarską.

8. Jeżeli nie dopełniono powyżej określonych obowiązków, mających 
wpływ na ustalenie wszystkich okoliczności pobytu Ubezpieczonego 
w Szpitalu, UNIQA TU na Życie S.A. może odmówić wypłaty świad-
czenia lub zmniejszyć jego wysokość.

Art.7  W jaki sposób oblicza się składkę?

1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą dla 
niniejszych OWUD w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubez-
pieczenia dodatkowego.

2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej przez 
Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.

Art.8  Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodat- 
 kową?

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-
nie Umowy podstawowej i pozostałych umów dodatkowych z upływem 
okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia przez Ubezpieczającego określają OWU.

Art.9  Postanowienia końcowe

1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być 
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególno-
ści sprawach związanych z zawarciem, wypowiedzeniem umowy ubez-
pieczenia dodatkowego, przystąpieniem Ubezpieczonych do ubez-
pieczenia, wyznaczaniem i opłacaniem składek, wypłatą świadczeń, 
właściwością sądu - mają zastosowanie do niniejszej umowy dodatko-
wej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podsta-
wowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie.

3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwier-
dzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 
3 października 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych po dniu 5 października 2012 roku. 


