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OWUD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka ubezpieczonego

Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
osierocenia dziecka ubezpieczonego zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
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Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy

1.

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia

§ 2; § 5; § 18 OWU,
z uwzględnieniem definicji zawartych w § 1

2

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 1; § 2; § 3; § 4; § 5; § 9 OWU; § 10 OWU;
§ 18 OWU; § 21 OWU; § 22 OWU

3.

Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Nie dotyczy

4.

Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie
o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

1

2

§1

§4

Postanowienia ogólne

Wyłączenia odpowiedzialności

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego (OWUD)
na wypadek osierocenia dziecka Ubezpieczonego stosuje się w umowach grupowego ubezpieczenia na życie „Bezpieczna przyszłość”
zawieranych pomiędzy UNIQA TU na Życie S.A., a Ubezpieczającym
(Umowa podstawowa) w zakresie rozszerzonym.

1. Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone
w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpi w wyniku zdarzeń
wymienionych w § 21 OWU.

Terminy pisane w niniejszych OWUD wielką literą mają znaczenie
nadane im w Ogólnych Warunkach Grupowego ubezpieczenia
na życie „Bezpieczna przyszłość” (OWU), o ile w OWUD nie zostały
zdefiniowane odmiennie.
2. Na podstawie niniejszych OWUD do terminów tych dodaje się:
1) Dziecko Ubezpieczonego - dziecko własne lub przysposobione
Ubezpieczonego, które nie ukończyło 25 roku życia. Za Dziecko
Ubezpieczonego uważa się także Pasierba Ubezpieczonego, jeżeli
nie żyje jego ojciec lub matka,
2) Pasierb - dziecko własne lub przysposobione Współmałżonka,
3) Współmałżonek - osoba, z którą Ubezpieczony w dniu zajścia
Zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawał w związku małżeńskim; za Współmałżonka w rozumieniu niniejszych OWUD uważa
się również partnera (partnerkę). Pod pojęciem partnera (partnerki) rozumie się osobę niespokrewnioną z Ubezpieczonym
w linii prostej, nie będącą rodzeństwem ani powinowatym
z Ubezpieczonym, która w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego pozostawała co najmniej 2 lata w związku z Ubezpieczonym, wspólnie z nim zamieszkiwała i prowadziła gospodarstwo domowe, a przy tym żadna z wymienionych osób nie pozostawała w związku małżeńskim. Partner (partnerka) powinien zostać wskazany (imię, nazwisko, data urodzenia) w pisemnym
oświadczeniu Ubezpieczonego na Deklaracji zgody; zmiana
oświadczenia może nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty
przystąpienia do ubezpieczenia lub od daty ostatniego oświadczenia.
§2
Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzony o osierocenie Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego, który miał
miejsce w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Świadczeniem wypłacanym z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego jest kwota w wysokości stanowiącej wskazany w Polisie procent Sumy ubezpieczenia. Świadczenie
wypłacane jest na rzecz każdego Dziecka Ubezpieczonego.
3. Świadczenie wskazane w ust. 2 zostanie wypłacone w podwojonej
wysokości w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego oraz zgon Współmałżonka nastąpiły w odstępie nie dłuższym niż 7 dni, w okresie trwania Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. W przypadku wskazanym w § 2 ust. 3, jeżeli zgon Współmałżonka
nastąpi w wyniku zdarzeń wymienionych w § 21 OWU, świadczenie
z tytułu umowy dodatkowej zostanie wypłacone w wysokości wskazanej w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Okresu ograniczenia odpowiedzialności
w odniesieniu do osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
zgonu Ubezpieczonego nie stosuje się.
4. Okres ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do osób wskazanych w § 9 ust. 2 OWU w odniesieniu do osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego trwa 6 miesięcy.
5. W Okresie ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy do osierocenia
Dziecka Ubezpieczonego doszło wskutek zgonu Ubezpieczonego
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.
6. Postanowienia dotyczące Okresu ograniczenia odpowiedzialności
wskazane w § 10 OWU stosuje się odpowiednio.
§5
Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. Świadczenie z tytułu osierocenia Dziecka Ubezpieczonego w wyniku
zgonu Ubezpieczonego wypłacane jest Dziecku Ubezpieczonego,
jeżeli jest ono pełnoletnie, albo jego opiekunowi prawnemu na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia.
2. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu osierocenia
Dziecka Ubezpieczonego w wyniku zgonu Ubezpieczonego na podstawie dokumentów wskazanych w § 18 ust. 3 OWU. W przypadku
wskazanym w § 2 ust. 3 do wniosku o wypłatę świadczenia należy
załączyć również dokumenty wskazane w § 18 OWU w odniesieniu
do Współmałżonka.
3. Do wniosku o wypłatę świadczenia należy załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w § 1 ust. 2
pkt 1, a w przypadku opiekuna prawnego dodatkowo dokumenty
potwierdzające jego prawo do opieki nad Dzieckiem Ubezpieczonego.
4. W sytuacji gdy przedstawiona dokumentacja, o której mowa w ust.
2 - 3 powyżej, będzie niewystarczająca do ustalenia zasadności roszczenia bądź wysokości świadczenia, UNIQA TU na Życie S.A. może
zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych
do ustalenia zasadności roszczenia bądź wysokości świadczenia.
5. Postanowienia § 18 OWU stosuje się odpowiednio.

4. Niniejsza umowa ubezpieczenia dodatkowego wchodzi w zakres
ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, wskazanego w § 22
OWU.

§6

§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego

1. Wysokość Składki wyznaczana jest zgodnie z taryfą obowiązującą dla
niniejszych OWUD w dniu złożenia Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na podstawie
niniejszych OWUD wraz z Umową podstawową, jako jej rozszerzenie.

2. Składka opłacana jest łącznie ze Składką z Umowy podstawowej przez
Ubezpieczającego, na zasadach określonych w OWU.

2. Umowę ubezpieczenia dodatkowego zawiera się na podstawie
pisemnego wniosku oraz dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami OWU.

§7

3. Ubezpieczeniem dodatkowym na podstawie OWUD obejmuje się
wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną z tytułu Umowy podstawowej.

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

4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na okres 12 miesięcy i trwa przez okres na jaki zawarto Umowę podstawową. Postanowienia § 6 ust. 2 OWU stosuje się odpowiednio.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD stosuje się postanowienia OWU oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia dodatkowego trwa
w Okresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy podstawowej.
6. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego ustaje:
1) z dniem rozwiązania Umowy podstawowej,
2) z upływem okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia dodatkowego.

Składka

Postanowienia końcowe

3. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego zawierające
wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA
TU na Życie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r.
i są zamieszczone na stronie internetowej www.uniqa.pl
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