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Art.1 W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatkowego?
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych
OWUD zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową,
przy jej zawarciu, lub w jej rocznicę.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek
Urodzenia i Zgonu Dziecka
Ubezpieczonego

OWUD

2) z tytułu Urodzenia się dzieci w wyniku ciąży mnogiej - 150%
wysokości świadczenia określonego w ust.1 pkt. 1 za każde urodzone dziecko, z zastrzeżeniem Art. 5.
2. Kwoty powyższych świadczeń są określone na polisie.
Art.5 Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowniczego ubezpieczenia na Życie GOP-04.
3. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
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 dokonanym wyborem ochrona ubezpieczeniowa z tytułu
umowy podstawowej zostaje na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyka:
1. z tytułu Urodzenia się Dziecka żywego albo martwego lub zgonu
Dziecka Ubezpieczonego,
2. z tytułu Urodzenia się Dzieci w wyniku ciąży mnogiej.
Dziecko Ubezpieczonego - to Dziecko własne lub przysposobione,
a także pasierbowie Ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ich ojciec lub matka.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu zdarzeń określonych w niniejszych
OWUD obejmuje Dzieci od urodzenia do ukończenia przez Dziecko
25 roku życia.
Pasierb - jest to Dziecko własne lub przysposobione współmałżonka
Ubezpieczonego, pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Za urodzenie Dziecka - przyjmuje się fakt urodzenia się Dziecka Ubezpieczonemu, stwierdzone urzędowym aktem urodzenia. Za urodzenie
Dziecka uznawane jest również przysposobienie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego stwierdzającym przysposobienie.
Urodzenie się Dziecka martwego - jest to urodzenie się Dziecka martwego Ubezpieczonemu, o ile ciąża trwała nie krócej niż 22 tygodnie, lub
Dziecka, które urodziło się żywe, lecz żyło krócej niż 24 godziny.
Nieszczęśliwy wypadek - jest to nagłe, wywołane wyłącznie przyczyną
zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie ochrony ubezpieczeniowej niezależne od woli Dziecka Ubezpieczonego, wynikiem którego jest
zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. Za Nieszczęśliwy wypadek nie
uważa się udaru mózgu, wylewu, zawału mięśnia sercowego, zarażeń
chorobami zakaźnymi.
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 ubezpieczenia dodatkowego powstaje z dniem określonym na polisie, ale nie
wcześniej niż po opłaceniu składki należnej z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia dodatkowego.
2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego kończy się w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej.
Art.4 Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują?

1. W odniesieniu do zdarzeń ubezpieczeniowych, na podstawie niniejszych OWUD mają zastosowanie następujące Ograniczenia odpowiedzialności:
1) w okresie pierwszych 8 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku Urodzenia się Dziecka oraz Urodzenia z ciąży
mnogiej, UNIQA TU na Życie S.A. ponosi odpowiedzialność tylko
w przypadku Urodzenia Dziecka martwego lub w przypadku urodzenia Dziecka żywego spełniającego łącznie poniższe kryteria:
a) Dziecko Urodziło się przed 32 tygodniem ciąży,
b) przy Urodzeniu otrzymało 1-4 punkty w skali Apgar,
c) przy Urodzeniu ważyło nie więcej niż 2 500 g.
2) w okresie pierwszych 3 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności z tyt. zgonu Dziecka, odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
2. W przypadku zgonu Dziecka UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi również odpowiedzialności, gdy zgon Dziecka zaistniał:
a) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Dziecko
Ubezpieczonego czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo,
b) w wyniku przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza,
c) w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez
Dziecko Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
d) w trakcie działań wojennych.
Art.6 W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie?
1. Świadczenia z tytułu ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wypłacane są Ubezpieczonemu.
2. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu Urodzenia się
Dziecka żywego lub martwego po złożeniu formularza zgłoszenia
urodzenia się Dziecka oraz załączonego urzędowego aktu urodzenia.
Jeżeli Urodzenie się Dziecka nastąpiło poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej akt urodzenia powinien być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. W każdym przypadku, do wniosku należy dołączyć
kserokopię dowodu osobistego Ubezpieczonego, a w przypadku Urodzenia Dziecka w okresie ograniczenia odpowiedzialności, dodatkowo
należy dołączyć kartę wypisu ze szpitala Dziecka lub inny dokument
potwierdzający spełnienie warunków art. 5 ust. 1 pkt 1). W przypadku
przysposobienia Dziecka do ww. dokumentów należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przysposobienie.
3. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu zgonu Dziecka
na podstawie dokumentów zgonu, takich jak przewidziano w przypadku zgonu Ubezpieczonego w Art. 15 OWU. Dodatkowo do każdego zgłoszenia dołączona powinna być kserokopia aktu Urodzenia
Dziecka.
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Art.7 W jaki sposób oblicza się składkę?
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 Urodzenia się Dziecka żywego albo martwego Ubezpieczonemu lub zgonu Dziecka Ubezpieczonego - kwoty, której
wysokość odpowiada dla każdego z tych zdarzeń umówionemu
procentowi sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem Art. 5,

1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą dla
niniejszych OWUD w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej przez
Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.
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Art.8 Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową?
Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedzenie Umowy podstawowej i pozostałych umów dodatkowych z upływem
okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego określają OWU.
Art.9 Postanowienia końcowe
1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWUD.
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2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególności
sprawach związanych z zawarciem, wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego, przystąpieniem Ubezpieczonych do ubezpieczenia, wyznaczaniem i opłacaniem składek, wypłatą świadczeń,
właściwością sądu - mają zastosowanie do niniejszej umowy dodatkowej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej.
3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwierdzone 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.

