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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego
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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?	

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej zostaje  
na podstawie niniejszych OWUD rozszerzona o ryzyko osierocenia dziecka  
w wyniku zgonu Ubezpieczonego. 
1. 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.

2. Pasierb - jest to dziecko własne lub przysposobione współmałżonka 
Ubezpieczonego, pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospo-
darstwie domowym. 

3. Za współmałżonka - uważa się osobę, z którą Ubezpieczony w dniu 
zaistnienia ryzyka pozostawał w związku małżeńskim; za współmał-
żonka w rozumieniu niniejszej umowy dodatkowej uważa się również 
konkubenta (konkubinę).

4. Za konkubenta	(konkubinę) - uważa się osobę odmiennej płci niż 
Ubezpieczony, która w chwili zgonu pozostawała co najmniej 2 lata  
w faktycznym z nim związku, wspólnie z nim zamieszkiwała i prowa-
dziła gospodarstwo domowe, a przy tym żadna z wymienionych osób 
nie pozostaje w związku małżeńskim.

5. Jednoczesny	zgon	Ubezpieczonego	i	jego	współmałżonka - przyj-
muje się fakt zgonu tych osób w odstępie czasu nie większym niż  
7 dni, niezależnie od przyczyny zgonów. 

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 jednak niż po opłaceniu składki należnej z tytułu zawartej 
umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego koń-
czy się wraz z ukończeniem przez dziecko Ubezpieczonego 25 roku 
życia, najpóźniej w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy 
podstawowej.

Art.4		 Jakie	świadczenia	ubezpieczeniowe	przysługują?	

1. Świadczeniem wypłacanym z tytułu zajścia zdarzenia osierocenia 
dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczonego jest kwota, której wysokość 
odpowiada umówionemu procentowi sumy ubezpieczenia, jednora-
zowo na rzecz każdego dziecka pozostającego na utrzymaniu Ubez-
pieczonego w chwili jego zgonu. Kwota ta jest podana na polisie.

2. Wypłata świadczenia wzrasta dwukrotnie w przypadku jednocze-
snego zgonu Ubezpieczonego i jego współmałżonka. 

3. UNIQA TU na Życie S.A. dokona wypłaty świadczenia w przypadku 
zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową z zastrzeżeniem 
postanowień Art.5.

Art.5		 Jakich	zdarzeń	nie	obejmuje	ochrona	ubezpieczeniowa?	

Świadczenie z tytułu osierocenia dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczo-
nego nie jest wypłacane wówczas, gdy zgodnie z OWU umowy podsta-
wowej UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
zgonu Ubezpieczonego.

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

1. Świadczenie z tytułu ryzyka przewidzianego niniejszymi OWUD 
wypłacane jest pełnoletniemu dziecku, a w przypadku gdy w dacie 
wypłaty świadczenia dziecko Ubezpieczonego nie będzie pełnoletnie, 
jego opiekunowi prawnemu.

2. UNIQA TU na Życie S.A. wypłaca świadczenie z tytułu osierocenia 
dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczonego na podstawie dokumentów 
przewidzianych w przypadku zgonu Ubezpieczonego wskazanych  
w Art. 15 OWU. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć akt urodze-
nia dziecka Ubezpieczonego, na rzecz którego wypłacone zostanie 
świadczenie.

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 szczególności 
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 pod-
stawowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie.

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 ubezpie-
czenia zawieranych po dniu 5 października 2012 roku. 
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