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ANEKS NR 1 

DO UMOWY UBEZPIECZENIA RODZINA & ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRACOWNICZE 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GOP- 04  

 

 

zawarty w ……………………………, dnia …………………………………… roku, pomiędzy: 

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 

132, 90-520 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

- Śródmieścia w Łodzi, KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22, Kapitał zakładowy i wpłacony: 

42 774 700,00 zł:,  reprezentowaną przez: 

1) …………………………………………………………………………………….…………………….., 

2) …………………………………………………………………………………….…………………….., 

 zwaną dalej „Ubezpieczycielem", 

a  

………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………………………….,  
                                                                                                                                               (kod, miejscowość)   

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w ………………………………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
                        (kod, miejscowość)   

pod numerem KRS ………………………….….., posiadająca numer REGON: …………………………… 

numer NIP:……………………….., kapitał zakładowy w wysokości ……………..  zł, w całości wpłacony, 

zwaną dalej „Ubezpieczającym”, reprezentowaną przez:  

1) …………………………………………………………………………………….…………………….., 

2) …………………………………………………………………………………….…………………….., 

zwaną dalej „Ubezpieczającym", 

zwanymi także wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, został zawarty aneks, zwany dalej 

„Aneksem”, o następującej treści: 

§ 1 

W Ogólnych Warunkach Rodzina & Odpowiedzialność Pracownicze ubezpieczenie na życie 

GOP-04 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Wszędzie tam gdzie w OWU mowa jest o „Pracowniku”, „Pracowniku Ubezpieczającego” lub 

„Pracownikach” przez niniejszy zapis rozumie się Ubezpieczonego/ych w myśl zapisów Art. 1 

ust 14. 

 

2. W Art. 1 ust  8 wykreśla się. 

  

3. W Art. 1 ust  14 zastępuje się treścią: 

 

„14. Ubezpieczony jest to zgłoszona przez Ubezpieczającego osoba fizyczna na stałe 

zamieszkująca w Polsce, której życie i zdrowie jest objęte Ochroną ubezpieczeniową z tytułu 
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przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, która w dniu rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej 

ma ukończony 18 rok życia, oraz: 

a) w przypadku przystąpienia do umowy ubezpieczenia z dniem jej zawarcia lub w ciągu 3 

pierwszych miesięcy od jej zawarcia nie ukończyła 68 roku życia, o ile kontynuuje ona 

ubezpieczenie grupowe prowadzone przez Ubezpieczającego i jest zachowana ciągłość 

ochrony ubezpieczeniowej,  

b) nie ukończyła 57 roku życia, z zastrzeżeniem pkt. art. 1. ust. 14 pkt. a).” 

 

4. W Art. 2 ust 7 dodaje się pkt. 4) o treści: 

 

 „4) w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy rozbiórkach 
budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu wydobywczego pracujący 
pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, cyrkowiec, kaskader, 
sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący ładunki niebezpieczne i 
wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem takich materiałów, 
pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz zawodowy, funkcjonariusze 
służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, strażnik miejski) oraz inni 
pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, wodny, lotniczy, elektryk 
pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego, 
operator dźwigów i suwnic.” 

 

5. W Art. 3 ust 1 zastępuje się treścią: 

„1. Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU można objąć grupę Ubezpieczonych 

zgłoszonych przez Ubezpieczającego liczącą na dzień zawarcia umowy nie mniej niż 20 

osób.” 

 

6. W Art. 3 ust 2 zastępuje się treścią: 

 

„2. Ubezpieczeni przystępujący do ubezpieczenia muszą być zdolni w dniu składania 

Deklaracji zgody do pracy zawodowej tzn. nie mogą w tym dniu przebywać na zwolnieniu 

lekarskim lub rencie inwalidzkiej. Na wniosek Ubezpieczającego UNIQA TU na Życie S.A. 

może podjąć decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia osoby przebywające na zwolnieniu 

lekarskim lub rencie inwalidzkiej po przeprowadzeniu oceny medycznej na podstawie 

załączonego do deklaracji zgody formularza medycznego.” 

 

7. W Art. 3 ust 3 pkt. 1) zastępuje się treścią: 

 

„1) Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonych i podpisanych przez 

Ubezpieczającego dokumentów w postaci wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wykazu 

osób przystępujących do ubezpieczenia oraz podpisanych deklaracji zgody osób 

przystępujących. UNIQA TU na Życie S.A. może uzależnić przystąpienie Ubezpieczonego do 

Umowy Ubezpieczenia od złożenia przez Ubezpieczonego formularza medycznego 

dotyczącego stanu zdrowia oraz udzielenia przez Ubezpieczonego innych informacji 

(dotyczących m.in. wykonywanego zawodu, uprawianych sportów) mogących mieć wpływ na 

podjęcie decyzji o objęciu Ochroną ubezpieczeniową.  

Dokumenty niniejsze należy złożyć w UNIQA TU na Życie S.A. najpóźniej na 10 dni przez 

wnioskowanym terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.” 

 

8. W Art. 4 ust 2 dodaje się pkt c) o treści: 

 

„c) UNIQA TU na Życie S.A. może uzależnić przystąpienie Ubezpieczonego do Umowy 

Ubezpieczenia od złożenia przez Ubezpieczonego formularza medycznego dotyczącego 

stanu jego zdrowia oraz udzielenia przez Ubezpieczonego innych informacji (dotyczących 

m.in. wykonywanego zawodu, uprawianych sportów) mogących mieć wpływ na podjęcie 

decyzji o objęciu Ochroną ubezpieczeniową.” 
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9. W Art. 4 ust 3 zastępuje się treścią: 

 

„3. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia nowych osób w czasie trwania umowy 

ubezpieczenia, Ubezpieczający w terminie do 20 dnia danego miesiąca jest zobowiązany 

przekazać UNIQA TU na Życie S.A. dokumenty, o których mowa w ust 2 dotyczące osób 

nowo przystępujących do ubezpieczenia z początkiem następnego miesiąca oraz wykaz osób, 

które z ubezpieczenia występują z końcem danego miesiąca.”  

 

10. W Art. 4 ust 6 zastępuje się treścią: 

 

„6. Przystąpienie do więcej niż jednej umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU 

wymaga każdorazowo zgody UNIQA TU na Życie S.A. ” 

 

11. W Art. 4 ust 9 zastępuje się treścią:  

 

„9. W przypadku, gdy liczebność grupy objętej umową ubezpieczenia spadnie poniżej 20 

osób, umowa ubezpieczenia grupowego rozwiązuje się z końcem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym liczebność grupy zmalała do wskazanego powyżej poziomu, chyba że 

strony umowy postanowią inaczej.” 

 

12. W Art. 6 ust 2 pkt 3) zastępuje się treścią: 

 

„3) w każdym przypadku z końcem miesiąca, w którym Ubezpieczony kończy 69 roku życia,” 

 

13. Art. 6 ust 3 wykreśla się. 

 

14. Art. 7 zastępuje się treścią: 

 

„Art. 7. Czy w ubezpieczeniu stosowane są okresy ograniczenia odpowiedzialności  

 UNIQA TU na Życie S.A. ? 

  

1. W okresie pierwszych 6 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zgonu 

Ubezpieczonego stosuje się Okres Ograniczenia odpowiedzialności i odpowiedzialność 

UNIQA TU na Życie S.A. ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem 

nieszczęśliwego wypadku.  

Okresy Ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń 

ubezpieczeniowych, obowiązujących w umowie ubezpieczenia zawartych na podstawie 

OWUD określone są w odpowiednich zapisach OWUD. 

2. Okres Ograniczenia odpowiedzialności liczony jest indywidualnie dla każdego 
Ubezpieczonego od daty jego przystąpienia do danej umowy ubezpieczenia. 

3. Na wniosek Ubezpieczającego, UNIQA TU na Życie S.A. może odstąpić od stosowania 
Okresów Ograniczenia odpowiedzialności lub skrócić okresy ich obowiązywania 
zgodnie z zasadami określonymi w ust 4, 5 i 6. 

4. Skrócenie Okresów Ograniczenia odpowiedzialności lub odstąpienie od ich stosowania 
dla poszczególnych zdarzeń w stosunku do Ubezpieczonego, który przystępuje do 
umowy ubezpieczenia nie później niż w ciągu 3 pierwszych miesięcy od  jej zawarcia, 
może nastąpić w przypadku posiadania przez Ubezpieczonego do dnia przystąpienia 
do niniejszego ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach innej umowy 
ubezpieczenia w zakresie ryzyka, objętego  Ograniczeniem odpowiedzialności zgodnie 
z niniejszymi OWU lub OWUD. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym dotyczy wyłącznie umowy ubezpieczenia grupowego prowadzonego 
przez Ubezpieczającego, chyba, że strony postanowią inaczej. 

5. Okoliczności uzasadniające skrócenia lub niestosowania Okresów Ograniczenia 
odpowiedzialności, o których mowa w ust. 4 winny być wykazane stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi przebieg dotychczasowego ubezpieczenia wraz z 
zakresem ochrony, dowodami opłacenia składek za dotychczasowe ubezpieczenie. 
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6. Każdorazowo w przypadku podwyższenia  wysokości  świadczenia należnego z tytułu 
zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego o więcej niż 20%, przewidziany w  OWU i OWUD 
Okres Ograniczenia odpowiedzialności, ma zastosowanie tylko do  kwoty świadczenia 
odpowiadającej  różnicy pomiędzy nową i dotychczasową wysokością świadczenia. 

7. W odniesieniu do osób przystępujących do umowy ubezpieczenia po upływie 3 
pierwszych miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia Okresy Ograniczenia 
odpowiedzialności stosuje się każdorazowo.” 

 

15. W Art. 9 ust 1 zastępuje się treścią: 

 
„1. Składkę za ubezpieczenie ustala się na podstawie taryf obowiązujących w dniu przyjęcia 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o rodzaj i wysokość świadczeń, wieku 
Ubezpieczonych, zakładanego poziomu liczby ubezpieczonych oraz zakładanego poziomu 
szkodowości.” 

 

16. W Art. 10 ust 2 zastępuje się treścią: 

 
„2. Pierwsza składka jest płatna w terminie wskazanym w Polisie, jednak nie później niż do 
10  dnia miesiąca, od którego rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa.” 
 

17. W Art. 13 ust 1 pkt 4) zastępuje się treścią: 

 
„4) nieuzupełnienia składki zgodnie z Art. 11 ust. 3.” 
 

18. Art. 18 ust.3 zastępuje się treścią: 
 

„3. Osoby, o których mowa w ust 2 nabywają prawo do indywidualnej kontynuacji pod warunkiem 
pozytywnej oceny medycznej oraz tego, iż w okresie ostatnich 6 miesięcy były objęte umową 
ubezpieczenia pracowniczego na życie zawartego na podstawie niniejszych OWU i za ten okres 
Ubezpieczający nieprzerwanie opłacał za nich należne składki. Do wyżej wskazanego okresu na 
wniosek Ubezpieczonych UNIQA TU na Życie S.A. może zaliczyć okres ubezpieczenia z tytułu 
innej umowy ubezpieczenia na życie pod warunkiem, iż Ubezpieczeni przystąpili do 
ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU i zachowali ciągłość ochrony ubezpieczeniowej”. 

 
  

§ 2 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Dodatkowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Ubezpieczonego 
lub poniesionego przez niego Trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku lub jego następstw zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 
128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 dodaje się ust 13 o treści: 
 
 „13. w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy rozbiórkach 
budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu wydobywczego pracujący 
pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, cyrkowiec, kaskader, 
sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący ładunki niebezpieczne i 
wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem takich materiałów, 
pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz zawodowy, funkcjonariusze 
służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, strażnik miejski) oraz inni 
pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, wodny, lotniczy, elektryk 
pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego, 
operator dźwigów i suwnic.” 
 

2. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek zgonu Ubezpieczonego w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku Komunikacyjnego lub jego następstw zatwierdzonych 
Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 dodaje się 
ust 12 o treści: 
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„12. w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy rozbiórkach 
budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu wydobywczego pracujący 
pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, cyrkowiec, kaskader, 
sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący ładunki niebezpieczne i 
wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem takich materiałów, 
pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz zawodowy, funkcjonariusze 
służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, strażnik miejski) oraz inni 
pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, wodny, lotniczy, elektryk 
pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego, 
operator dźwigów i suwnic.” 
 

3. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poniesionego przez 
Ubezpieczonego Znacznego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku lub jego następstw zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 
128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 dodaje się ust 14 o treści: 

 
„14. w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy rozbiórkach 
budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu wydobywczego pracujący 
pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, cyrkowiec, kaskader, 
sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący ładunki niebezpieczne i 
wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem takich materiałów, 
pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz zawodowy, funkcjonariusze 
służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, strażnik miejski) oraz inni 
pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, wodny, lotniczy, elektryk 
pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego, 
operator dźwigów i suwnic.” 

 
4. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w 

Szpitalu zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 
03.10.2012r.:  

 
1) w Art. 5 ust 4 zastępuje się treścią: 
 

„4. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności z tyt. pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu odpowiedzialność UNIQA TU 
na Życie S.A. ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem 
nieszczęśliwego wypadku.” 
 

2) w Art. 5 ust 1 dodaje się pkt. 14) o treści:  
 
„14) w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy 
rozbiórkach budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu 
wydobywczego pracujący pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, 
cyrkowiec, kaskader, sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący 
ładunki niebezpieczne i wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem 
takich materiałów, pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz 
zawodowy, funkcjonariusze służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, 
strażnik miejski) oraz inni pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, 
wodny, lotniczy, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny 
przemysłu metalurgicznego, operator dźwigów i suwnic.” 
 

5. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek poddania się Operacji 
Chirurgicznej i Rekonwalescencji przez Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu 
UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r.:  
 
1) w Art. 5 ust 3 zastępuje się treścią: 
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„3. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności z tyt. Operacji i Rekonwalescencji Ubezpieczonego, odpowiedzialność 
ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.”  
 

2) w Art. 5 ust 1 dodaje się pkt. 15) o treści:  
 
„15) w wyniku wykonywania wymienionego zawodu lub czynności związanych z pracą 
zarobkową, to jest: pracownik budowlany (praca na wysokości powyżej 4 m, przy 
rozbiórkach budynków, pod ziemią), pracownik tartaku, pracownik przemysłu 
wydobywczego pracujący pod ziemią, pracownik platformy wiertniczej, pracownik leśny, 
cyrkowiec, kaskader, sportowiec, pilot, nurek, kierowca rajdowy, kierowca przewożący 
ładunki niebezpieczne i wybuchowe lub pracownik wykonujący zawody z wykorzystaniem 
takich materiałów, pracownik służb mundurowych (w tym między innymi: żołnierz 
zawodowy, funkcjonariusze służb specjalnych lub formacji zbrojnych, strażak, policjant, 
strażnik miejski) oraz inni pracownicy posiadający broń, marynarz/rybak, ratownik górski, 
wodny, lotniczy, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1 kV, pracownik fizyczny 
przemysłu metalurgicznego, operator dźwigów i suwnic.” 

 

6. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania 

Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z 

dnia 03.10.2012r. w Art. 5 ust 3 zastępuje się treścią: 

 

„3. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego, odpowiedzialność 

ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.” 

 

7. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Współmałżonka 

Ubezpieczonego i poniesionego przez niego Trwałego Uszczerbku na zdrowiu 

zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r. 

w Art. 5 ust 2 zastępuje się treścią: 

 

„2. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. zgonu Współmałżonka, odpowiedzialność ograniczona jest 

jedynie do zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.”  

 

8. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania 

Współmałżonka Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. 

Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 ust 2 zastępuje się treścią: 

 

„2. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. Ciężkiego zachorowania Ubezpieczonego, odpowiedzialność 

ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.” 

 

9. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Urodzenia i Zgonu 

Dziecka Ubezpieczonego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek 

Osierocenia Dziecka Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie 

S.A. Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 ust 1 zastępuje się treścią: 

 

„1. W odniesieniu do zdarzeń ubezpieczeniowych, na podstawie niniejszych OWUD mają 
zastosowanie następujące Ograniczenia odpowiedzialności:  
1) w okresie pierwszych 9 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 2500 g. 
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2) w okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności z tyt. zgonu Dziecka, odpowiedzialność ograniczona jest jedynie 
do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.” 

 

10. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Osierocenia Dziecka 

Ubezpieczonego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Osierocenia 

Dziecka Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 

128/2012 z dnia 03.10.2012r.  treść w Art. 5 zastępuje się treścią:  

 

„1. Świadczenie z tytułu osierocenia dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczonego nie jest 

wypłacane wówczas, gdy zgodnie z OWU umowy podstawowej UNIQA TU na Życie S.A. 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego. 

2. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. Osierocenia Dziecka w wyniku zgonu Ubezpieczonego, 

odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem 

nieszczęśliwego wypadku.” 

 

11. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Ciężkiego Zachorowania 

Dziecka Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 

128/2012 z dnia 03.10.2012r. w Art. 5 ust 3 zastępuje się treścią: 

 

„3. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. Ciężkiego zachorowania Dziecka Ubezpieczonego, 

odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem 

nieszczęśliwego wypadku.” 

 

12. W Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Zgonu Rodziców lub Teściów 

Ubezpieczonego zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z 

dnia 03.10.2012r. w Art. 5 ust 3 zastępuje się treścią: 

 

„3. W okresie pierwszych sześciu miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności z tyt. zgonu zgon rodziców lub teściów Ubezpieczonego, 

odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zgonu będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku.”   

§ 3 

Pozostałe warunki zgodnie z OWU Rodzina & Odpowiedzialność Pracownicze ubezpieczenie na życie 

GOP-04 zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 03.10.2012r. 

wraz z odpowiednimi OWUD wskazanymi we wniosku o zawarcie umowy i polisie pozostają bez 

zmian. 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy, tj. ……………………….………roku. 

 
 
…………………………….     ………………………………. 
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