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Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w tym określające szczegółowy przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej (ochrona),
ryzyka, które nie są objęte ochroną, oraz okresy, w których odpowiedzialność Towarzystwa (UNIQA) jest wyłączona, sumy i limity ubezpieczenia podane
są w innych dokumentach, w szczególności w: OWU, polisie oraz wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (wniosek).

Czym jest Pakiet Moje Dziecko?
Pakiet Moje Dziecko to ubezpieczenie na życie, o charakterze ochronnym,
które umożliwia wsparcie finansowe w przypadku pobytu dziecka w szpitalu, poważnego zachorowania dziecka oraz uszczerbku lub uszkodzenia
ciała dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie umożliwia również dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji w przypadku problemów zdrowotnych lub wypadku dziecka.

Dla kogo przeznaczony jest Pakiet Moje Dziecko?
Pakiet Moje Dziecko to kompleksowe ubezpieczenie na życie, które skierowane jest w szczególności do osób mających potrzebę zabezpieczenia
finansowego na wypadek zdarzeń losowych względem dziecka. Umowa
ubezpieczenia (umowa) może być zawarta przez osobę, która ukończyła
18. rok życia i nie ukończyła 69. roku życia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
W ramach umowy podstawowej zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć
Ubezpieczonego. Celem umów dodatkowych jest rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować ubezpieczenie
do potrzeb osoby poszukującej ochrony. W ramach umów dodatkowych
zakres ubezpieczenia może obejmować, w zależności od posiadanego wariantu:
1) powstanie uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ochrony;
2) zdiagnozowanie u dziecka choroby lub przeprowadzenia u dziecka zabiegu, jeżeli w okresie udzielania ochrony diagnoza lub zabieg miały
miejsce po raz pierwszy lub rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze;
3) pobyt dziecka w szpitalu:
– pobyt, który rozpoczął się w okresie udzielania ochrony, w celu leczenia choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której
rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie udzielania ochrony, lub obrażeń ciała zaistniałych w okresie udzielania
ochrony, spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, a także wypadkiem komunikacyjnym,
– pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 1. rok życia i nie
ukończyły 18. roku życia;
4) organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku rozstroju
zdrowia w następstwie nagłego zachorowania, obrażeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia zdrowia w wyniku
trudnych sytuacji lub urodzenia się dziecka Ubezpieczonego – Opieka24
świadczenia opiekuńcze;
5) organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych i opiekuńczych w przypadku urazów dziecka powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku – MediPomoc dla dziecka.
Pragniemy zwrócić uwagę na to, że OWU oraz polisa wskazują sytuacje
nieobjęte zakresem ubezpieczenia lub w których ochrona jest ograniczona.

Okres trwania umowy ubezpieczenia
Umowa zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty początku ochrony
określonej w polisie. Po upływie każdego rocznego okresu trwania umowy ubezpieczenia ulega ona przedłużeniu na kolejny roczny okres na tych
samych warunkach, o ile żadna ze Stron nie postanowi inaczej. Oświadczenie wyrażające wolę nieprzedłużenia umowy na kolejny okres powinno być złożone drugiej Stronie na 30 dni przed upływem okresu, na jaki
umowa została zawarta. Umowy dodatkowe, zwierane są na ten sam okres
i w tym samym trybie co umowa podstawowa.
Umowa rozwiązuje się:
1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy podstawowej;
2) z dniem śmierci Ubezpieczonego;
3) 
z upływem ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony
ukończył 69. rok życia, chyba że polisa wskazuje inaczej;
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4) z upływem ostatniego dnia roku polisy, jeżeli Ubezpieczony nie wyraził zgody na zmianę warunków umowy;
5) z ostatnim dniem miesiąca polisy, w którym Ubezpieczający złożył
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy;
6) w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, z upływem okresu, za jaki opłacono ostatnią składkę;
7) z upływem okresu, na jaki została zawarta, jeżeli jedna ze Stron wyrazi
wolę nieprzedłużenia umowy na kolejny okres.
Umowa dodatkowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy podstawowej, a także z ostatnim dniem roku polisy, w którym Ubezpieczający
wypowiedział umowę dodatkową.

Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona z tytułu umowy podstawowej lub umowy dodatkowej rozpoczyna się po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) została opłacona składka w należnej wysokości;
2) został przekazany do UNIQA poprawnie wypełniony wniosek;
3) została dokonana ocena ryzyka ubezpieczeniowego względem Ubezpieczonego.
Początek ochrony potwierdzony jest w polisie.
Ochrona z tytułu umowy podstawowej wygasa z dniem rozwiązania umowy.
Ochrona z tytułu umowy dodatkowej wygasa odpowiednio z dniem wygaśnięcia ochrony z tytułu umowy podstawowej, a ponadto:
1) z dniem rozwiązania umowy dodatkowej;
2) z dniem odstąpienia od umowy dodatkowej;
3) w przypadkach wskazanych w umowie dodatkowej.
Ochrona względem danego dziecka trwa do ostatniego roku polisy, w którym dane dziecko ukończyło 18. rok życia.
Pragniemy zwrócić uwagę na okres karencji (czyli okres, w którym odpowiedzialności Towarzystwa jest wyłączona), liczony od daty początku
obowiązywania ochrony, wynoszący 3 miesiące. Karencji nie stosuje się,
jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe spowodowane zostało nieszczęśliwym
wypadkiem.

Jak i kiedy opłacać składkę?
Ubezpieczający opłaca składkę z częstotliwością miesięczną. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego w pełnej wymaganej kwocie z góry
w terminie wskazanym przez UNIQA, potwierdzonym w polisie. Składka
jest należna za okres, w którym UNIQA udziela ochrony. Obowiązek opłacania składki istnieje przez cały czas trwania odpowiedzialności UNIQA.
Składka płatna jest na wskazany rachunek bankowy UNIQA.

Główne wyłączenia odpowiedzialności
W ramach umów dodatkowych UNIQA nie odpowiada za zdarzenia będące następstwem:
1) samookaleczenia lub okaleczenia dziecka na jego prośbę, niezależnie
od stanu jego poczytalności;
2) choroby AIDS lub zakażenia dziecka wirusem HIV.
W ramach umów dodatkowych UNIQA nie odpowiada, jeśli zdarzenie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem jest następstwem:
1) spożycia przez dziecko alkoholu w ilości powodującej, że zawartość
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od
0,2‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1
mg alkoholu w 1 dm3; niezaleconego przez lekarza zażycia leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych;
2) usiłowania popełnienia lub popełnienia przez dziecko czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa;
3) uprawiania przez dziecko następujących niebezpiecznych sportów lub
aktywności fizycznej: wszelkich sportów lotniczych, wspinaczki, speleologii, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu,
sportów motorowych i motorowodnych, sportów spadochronowych,
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sportów walki (nie dotyczy rekreacyjnego uprawiania sportów walki) oraz udziału we wszelkiego rodzaju wyścigach, poza lekkoatletyką
i pływaniem.
Niezależnie od powyższego każda umowa dodatkowa ze względu na swoją specyfikę może charakteryzować się odrębnymi wyłączeniami odpowiedzialności.

Jak Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia?
1. U
 bezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia lub umowę dodatkową, składając UNIQA pisemne wypowiedzenie. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozwiązuje się ona ze skutkiem na koniec miesiąca polisy.
W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy dodatkowej rozwiązuje się ona ze skutkiem na ostatni dzień roku polisy.
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2. U
 mowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego również w przypadku nieopłacenia składki w terminie
wymagalności, mimo uprzedniego wezwania Ubezpieczającego do
zapłaty składki w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni.
3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jak również
od umowy dodatkowej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia odpowiednio umowy ubezpieczenia lub umowy dodatkowej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone UNIQA w formie pisemnej.
4. Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z umowy ubezpieczenia, składając UNIQA oświadczenie o rezygnacji w formie
pisemnej lub innej zaakceptowanej przez UNIQA, co powoduje zakończenie odpowiedzialności z upływem okresu, za jaki opłacono
ostatnią składkę.

