Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Dodatkowego
dotyczącego Zwolnienia
z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu
Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Skorowidz
Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku
Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy (dalej „OWUD”).
Rodzaj informacji

Numer zapisu

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

§ 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2;

lub wartości wykupu ubezpieczenia.

§ 5;
§ 8;
§ 12;
§ 13.

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

§ 2 ust. 1 pkt 2;

zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty

§ 3 ust. 2;

odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

§ 4;
§ 13 ust. 1.
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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1.	 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego stosuje się do umów Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia
z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy zawieranych przez Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji Spółkę Akcyjną.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności
do Pracy stanowią integralną część Umowy dodatkowej zawartej na ich podstawie.
3.	 Zawarcie i obowiązywanie Umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania Umowy podstawowej.
4. Polisa może regulować prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia, w tym Umowy dodatkowej, w sposób odbiegający od niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej
Niezdolności do Pracy.

§ 2. DEFINICJE

1.	 W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu
Długotrwałej Niezdolności do Pracy, zwanych dalej „OWUD”, w Polisie, załącznikach, aneksach oraz we wszelkich dokumentach wystawianych
w związku z Umową ubezpieczenia wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenia:
1) Data zdarzenia ubezpieczeniowego – pierwszy dzień Niezdolności do pracy Ubezpieczonego;
2) Niezdolność do pracy – trwająca nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem rozdz. 4 § 13 ust. 7, niezdolność do wykonywania
przez Ubezpieczonego dotychczasowej pracy ani żadnej pracy zgodnej z jego wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym, której
przyczyną jest uszkodzenie ciała lub choroba;
3) Okres ubezpieczenia – okres pomiędzy dniem rozpoczęcia odpowiedzialności i dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu Umowy
dodatkowej. Wymienione daty podane są w Polisie;
4) Składka – składka z tytułu Umowy dodatkowej, której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;
5) Składka całkowita – składka z tytułu Umowy ubezpieczenia, będąca sumą składki z Umowy podstawowej i składek z Umów dodatkowych,
której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;
6) Świadczenie – zwolnienie Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 2 § 3 oraz
w rozdz. 4 niniejszych OWUD;
7) Umowa dodatkowa – umowa Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu
Długotrwałej Niezdolności do Pracy, rozszerzająca przedmiot i zakres Umowy podstawowej, zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego
pomiędzy Ubezpieczającym a Unum Życie TUiR S.A. na podstawie niniejszych OWUD, której zawarcie będzie potwierdzone Polisą;
8) Umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego pomiędzy Ubezpieczającym
a Unum Życie TUiR S.A., wskazana w Polisie jako umowa podstawowa;
9) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie, które wystąpiło w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A., będące w zakresie
ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 § 3 ust. 2 niniejszych OWUD.
2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, terminy zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej
mają takie samo znaczenie w niniejszych OWUD.

ROZDZIAŁ 2. P
 RZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWOLNIENIA
Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU
OPŁACANIA SKŁADEK Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
1.	 Przedmiotem Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności
do Pracy jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia jest Niezdolność do pracy Ubezpieczonego (zdefiniowana w rozdz. 1
§ 2 ust. 1 pkt 2) powstała w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej (z zastrzeżeniem § 4 niniejszego
rozdziału).
3.	 Umowa dodatkowa obejmuje zobowiązanie Unum Życie TUiR S.A. do zwolnienia Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek z tytułu
zawartej przez Ubezpieczającego z Unum Życie TUiR S.A. Umowy podstawowej oraz umów dodatkowych za czas trwania Niezdolności
do pracy Ubezpieczonego.

§ 4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.	 Unum Życie TUiR S.A. wolne jest od odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej, jeżeli Niezdolność do pracy Ubezpieczonego jest
wynikiem:
1) działań o charakterze wojennym (do których zalicza się również działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym tzw.
kontyngentów);
2) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach;
3) próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego
poczytalności.
2. Unum Życie TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, o które zapytało przed zawarciem Umowy dodatkowej,
a które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Jeżeli do zatajenia lub podania
niezgodnych z prawdą okoliczności doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą,
co powoduje wyłączenie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. za skutki tych okoliczności.
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3.	 Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej, Unum Życie TUiR S.A. nie może
podnieść zarzutu, że przy zawieraniu Umowy dodatkowej podano informacje nieprawdziwe, w szczególności że została zatajona
choroba Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ 3. UMOWA DODATKOWA
§ 5. ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Umowa dodatkowa może zostać zawarta pod warunkiem zawarcia Umowy podstawowej.
2. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie podpisanego przez Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego. Zawarcie Umowy dodatkowej zostanie potwierdzone Polisą, a w przypadku gdy Umowa dodatkowa zawierana jest
później niż Umowa podstawowa, aneksem do Polisy.
3.	 Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Unum Życie TUiR S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które
Unum Życie TUiR S.A. zapyta przed zawarciem Umowy dodatkowej we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach. W celu oceny
ryzyka Unum Życie TUiR S.A. może skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie lub badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem,
z wyłączeniem badań genetycznych, przy czym zakres badań zostanie określony przez Unum Życie TUiR S.A. w skierowaniu. Badania
przeprowadzane są w placówkach medycznych wskazanych przez Unum Życie TUiR S.A. i na koszt Unum Życie TUiR S.A.
4. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia zgodnych z prawdą informacji, o które pytało Unum Życie TUiR S.A. przed
zawarciem Umowy dodatkowej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego mają
zastosowanie postanowienia rozdz. 2 § 4 ust. 2 i 3.
5. Unum Życie TUiR S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy dodatkowej, o czym poinformuje Ubezpieczającego. W takim przypadku
zapłacona przez Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości.
6.	 Unum Życie TUiR S.A. może zaproponować zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub na warunkach odbiegających od niniejszych
OWUD.
7.	 Jeśli Unum Życie TUiR S.A. zaproponuje zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub na warunkach odbiegających od niniejszych
OWUD, wówczas zwróci na to uwagę Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu na piśmie przy doręczeniu odpowiednio Polisy lub aneksu
do Polisy, informując jednocześnie o przysługującym Ubezpieczającemu prawie do zgłoszenia sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania Polisy lub aneksu do Polisy. Jeśli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, Umowa dodatkowa zostaje uznana za
zawartą zgodnie z treścią Polisy lub aneksu do Polisy następnego dnia po upływie tego terminu.
8.	 Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub na warunkach odbiegających
od niniejszych OWUD, zapłacona przez Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości.
9.	 Jeżeli nie umówiono się inaczej lub w razie wątpliwości, Umowę dodatkową uważa się za zawartą z dniem doręczenia przez Unum Życie
TUiR S.A. Ubezpieczającemu Polisy lub aneksu do Polisy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu Umowy dodatkowej może rozpocząć się innego dnia niż dzień jej zawarcia (rozdz. 3 § 8 ust. 1).

§ 6. WIEK PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeżeli w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczony ukończył 15 lat i ma nie więcej niż
55 lat.

§ 7. OKRES UBEZPIECZENIA

1.	 Umowa dodatkowa zawierana jest na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, z zastrzeżeniem możliwości
rozwiązania Umowy dodatkowej przed upływem Okresu ubezpieczenia (rozdz. 3 § 11). Za datę osiągnięcia określonego wieku uważa się
Rocznicę polisy przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego danego wieku.

§ 8. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UNUM ŻYCIE TUIR S.A.

1.	 Odpowiedzialność Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej w zakresie opisanym w rozdz. 2 § 3 rozpoczyna się od dnia
określonego w Polisie albo od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu Umowy podstawowej (jeśli przypada on później), ale
w żadnym wypadku nie wcześniej niż od dnia zapłacenia w pełnej wysokości pierwszej Składki całkowitej zawierającej Składkę z tytułu
Umowy dodatkowej.
2. Koniec odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej następuje z dniem rozwiązania Umowy dodatkowej (rozdz.
3 § 11).

§ 9. SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Wysokość Składki z tytułu Umowy dodatkowej jest obliczana na podstawie sum ubezpieczenia i składek z Umowy podstawowej i zawartych
innych umów dodatkowych, taryfy Unum Życie TUiR S.A., w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Unum Życie
TUiR S.A. w oparciu o czynniki obejmujące Wiek Ubezpieczonego, jego stan zdrowia, tryb życia, hobby, uprawiane sporty i wykonywany
zawód. Wysokość Składki zależy również od okresu i częstotliwości jej opłacania, przy czym okres, częstotliwość opłacania i wysokość
Składki z tytułu Umowy dodatkowej są określone w Polisie.
2. Jeżeli zmieni się suma ubezpieczenia z tytułu Umowy podstawowej lub innych zawartych umów dodatkowych, wówczas Składka należna
z tytułu Umowy dodatkowej zostanie odpowiednio zmieniona. Unum Życie TUiR S.A. określi nową wysokość Składki z uwzględnieniem
zmienionych sum ubezpieczenia oraz Wieku Ubezpieczonego w chwili dokonywania tych zmian. Wysokość Składki po dokonanych
zmianach zostanie przekazana Ubezpieczającemu.

§ 10. CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA SKŁADKI

1.	 Składka z tytułu Umowy dodatkowej jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu Umowy podstawowej oraz na tych samych zasadach
(tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób).
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§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Rozwiązanie Umowy dodatkowej następuje:
1) z określonym w Polisie dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej;
2) w przypadku ukończenia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, przy czym Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana w Rocznicę polisy
przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 65 lat;
3) z dniem rozwiązania Umowy podstawowej;
4) z dniem przekształcenia ubezpieczenia z Umowy podstawowej w Ubezpieczenie bezskładkowe, jeżeli postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej nie stanowią inaczej;
5) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy dodatkowej po jej zawarciu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu;
6) w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej.
2. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy dodatkowej poprzez doręczenie do Unum Życie TUiR S.A. pisemnego oświadczenia
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy dodatkowej. Jeżeli Unum Życie TUiR S.A. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dodatkowej nie
poinformuje Ubezpieczającego o prawie do odstąpienia od Umowy dodatkowej, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający
dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od Umowy dodatkowej Unum Życie TUiR S.A. zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą
Składkę, przy czym ma prawo zatrzymać część Składki należną za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
3.	 Ubezpieczający ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej w każdym czasie. W przypadku złożenia takiego
oświadczenia Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana z dniem otrzymania przez Unum Życie TUiR S.A. tegoż oświadczenia na piśmie.
4. W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej Unum Życie TUiR S.A. zwraca Składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

ROZDZIAŁ 4. ŚWIADCZENIA
§ 12. DOKUMENTY WYMAGANE DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.	 W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. wymagane są następujące
dokumenty:
1) wniosek o takie zwolnienie;
2) kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej;
3) dokumentacja medyczna i inne dokumenty dotyczące Niezdolności do pracy Ubezpieczonego.
2. Unum Życie TUiR S.A. może wymagać od Ubezpieczającego innych dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie
TUiR S.A. oraz do oceny stanu zdrowia Ubezpieczonego i ustalenia okresu Niezdolności do pracy. Rozpatrując wniosek o zwolnienie
Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek, Unum Życie TUiR S.A. poinformuje Ubezpieczającego o dokumentach niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności.
3.	 W celu ustalenia prawa do Świadczenia Unum Życie TUiR S.A. może wymagać, aby Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub
badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych. Zakres badań będzie podany w skierowaniu, a ich
koszt pokrywa Unum Życie TUiR S.A.
4. Jeżeli uszkodzenie ciała lub choroba skutkujące Niezdolnością do pracy miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty
dotyczące tych zdarzeń muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku osoba uprawniona
z tytułu Umowy ubezpieczenia jest zobowiązana do dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do Świadczenia
przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5. Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. muszą być dostarczone w oryginałach, urzędowych
odpisach lub kopiach poświadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub poświadczonych przez Unum Życie TUiR S.A. na
podstawie oryginału.

§ 13. PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

1.	 Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek powinno nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 9 miesięcy
od dnia wystąpienia Niezdolności do pracy Ubezpieczonego. W razie braku zawiadomienia Unum Życie TUiR S.A. w powyższym terminie
z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego Unum Życie TUiR S.A. może odpowiednio
zmniejszyć Świadczenie, jeśli brak zawiadomienia w powyższym terminie uniemożliwi Unum Życie TUiR S.A. ustalenie okoliczności i skutków
uszkodzenia ciała lub choroby.
2. Niedostarczenie dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. może skutkować odmową przyznania
Świadczenia.
3.	 Do czasu przyznania Świadczenia przez Unum Życie TUiR S.A. Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacania składki z Umowy podstawowej
oraz składek z umów dodatkowych. W przypadku przyznania Świadczenia Unum Życie TUiR S.A. zwróci Ubezpieczającemu zapłacone przez
niego składki, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, za okres, w którym Ubezpieczony pozostawał niezdolny do pracy.
4. W celu weryfikacji w okresie zwolnienia Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek Unum Życie TUiR S.A. może wymagać od niego
dostarczenia dokumentów potwierdzających utrzymywanie się Niezdolności do pracy Ubezpieczonego.
5. Ubezpieczający lub Ubezpieczony mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od ustąpienia Niezdolności do pracy
Ubezpieczonego, zawiadomić na piśmie Unum Życie TUiR S.A. o ustąpieniu tej Niezdolności do pracy. Jeżeli Unum Życie TUiR S.A. nie
zostanie zawiadomiona o ustąpieniu Niezdolności do pracy Ubezpieczonego, składki, z których obowiązku opłacenia Ubezpieczający
został zwolniony, podlegają natychmiastowej zapłacie wraz z odsetkami ustawowymi od terminu ich płatności. Po uzyskaniu informacji
o ustąpieniu Niezdolności do pracy Ubezpieczonego Unum Życie TUiR S.A. wezwie Ubezpieczającego do zapłacenia wyżej wymienionych
należności w terminie 30 dni, począwszy od dnia następnego po dniu wezwania Ubezpieczającego do zapłaty, i jednocześnie poinformuje
go o skutkach niezapłacenia składek w tym terminie (ust. 6 niniejszego paragrafu).
6.	 Jeżeli składki, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie zostaną zapłacone w terminie 30 dni, począwszy od dnia następnego
po dniu wezwania Ubezpieczającego do zapłaty, Umowę podstawową oraz umowy dodatkowe uważa się za wypowiedziane przez
Ubezpieczającego i rozwiązują się one z dniem następnym po upływie tego terminu.
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7.	 Jeżeli obowiązek opłacania składek zostanie przywrócony (z powodu ustąpienia Niezdolności do pracy Ubezpieczonego), po czym
Ubezpieczony ponownie zostanie uznany za niezdolnego do pracy z tej samej przyczyny, Unum Życie TUiR S.A. ponownie zwolni
Ubezpieczającego z tego obowiązku także wtedy, gdy ta Niezdolność do pracy trwa krócej niż 6 miesięcy. Takie zwolnienie będzie możliwe
tylko wtedy, gdy ponowna Niezdolność do pracy wystąpiła przed upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu poprzedniej Niezdolności
do pracy, za który przyznane było zwolnienie. W takim przypadku Unum Życie TUiR S.A. zwróci Ubezpieczającemu zapłacone przez niego
składki, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, za okres, w którym Ubezpieczony był ponownie niezdolny do pracy.
8.	 W przypadku ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Unum Życie TUiR S.A. zwróci Ubezpieczającemu tylko
miesięczne opłaty pobrane za okres, w którym Ubezpieczony pozostawał niezdolny do pracy. Zwrot miesięcznych opłat odbywa się poprzez
doliczenie liczby jednostek odpowiadającej pobranej kwocie do rachunku jednostek uczestnictwa.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.	 W przypadku zawarcia Umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią Umowy ubezpieczenia i podlega interpretacji łącznie z Umową
podstawową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia Umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia Umowy podstawowej).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD stosuje się odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dotyczących Umowy podstawowej.

§ 15. DATA UCHWAŁY

1.	 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności
do Pracy zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Aneta Podyma-Milczarek

Helena Gosk

Prezes Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.

Wiceprezes Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.
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