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1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia Terminowego Dzieci i stanowią integralną 
część tych umów.

2. Zawarcie i obowiązywanie umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania umowy podstawowej, z zastrzeżeniem 
rozdz. 13 pkt 1.

2. Defi nicje

1. W niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Terminowego Dzieci (dalej określanych jako „Warunki Umowy Dodatkowej”) 
poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:
1) Dziecko – każda osoba, która zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 pkt 4 jest objęta umową dodatkową jako ubezpieczony;
2) Ubezpieczony – ubezpieczony z tytułu umowy podstawowej;
3) całkowite i trwałe inwalidztwo – występowanie jednej lub więcej z poniższych okoliczności:

a) całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach;
b) utrata obydwu dłoni, obydwu stóp, łącznie jednej dłoni i jednej stopy lub całkowita i nieodwracalna utrata władzy w obydwu dłoniach, 

w obydwu stopach lub w jednej dłoni i w jednej stopie;
c) całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w jednym oku występująca łącznie z utratą jednej dłoni lub jednej stopy, albo występująca łącznie 

z całkowitą i nieodwracalną utratą władzy w jednej dłoni lub w jednej stopie;
d) całkowity, nieodwracalny paraliż całego ciała;
e) całkowita i nieodwracalna utrata samodzielności w wykonywaniu czynności niezbędnych do życia, tzn. niezdolność do samodzielnego 

zaspokajania wszystkich podstawowych potrzeb fizjologicznych, występująca łącznie z całkowitą i trwałą niezdolnością do pracy;
4) choroba śmiertelna – choroba nieuleczalna, która w opinii lekarza wyznaczonego przez Pramerica Życie TUiR SA, zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną, nieuchronnie doprowadzi do śmierci ubezpieczonego Dziecka w okresie sześciu miesięcy;
5) stopa techniczna – stopa procentowa wynosząca 3% rocznie zastosowana przez Pramerica Życie TUiR SA do wyznaczenia taryfy składek;
6) suma ubezpieczenia – kwota, na jaką zawierana jest dodatkowa umowa ubezpieczenia, określona w polisie i stanowiąca podstawę do okre-

ślenia wysokości świadczenia;
7) świadczenie obejmuje:

a) wypłatę Uposażonemu przez Pramerica Życie TUiR SA sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Dziecka zgodnie z zasadami określonymi 
w rozdz. 3 i 11 albo

b) wypłatę Dziecku przez Pramerica Życie TUiR SA sumy ubezpieczenia w przypadku jego całkowitego i trwałego inwalidztwa zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdz. 3 i 11, albo

c) wypłatę Dziecku przez Pramerica Życie TUiR SA kwoty należnej w przypadku jego choroby śmiertelnej zgodnie z zasadami określonymi 
w rozdz. 3 i 11;

8) umowa dodatkowa – umowa zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym a Pramerica Życie TUiR SA na podsta-
wie niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej;

9) umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego między Ubezpieczającym 
a Pramerica Życie TUiR SA, do której odnosi się umowa objęta niniejszymi Warunkami Umowy Dodatkowej;

10) Uposażony – osoba, uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu umowy dodatkowej w przypadku śmierci Dziecka; 
11) władza rodzicielska – więź prawna między rodzicami a ich niepełnoletnimi dziećmi (w tym także dziećmi przysposobionymi) w rozumieniu 

przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wyrażająca się w szczególności obowiązkiem i prawem rodziców do sprawowania pieczy nad 
osobą i majątkiem dzieci oraz do ich wychowania.

2. O ile z kontekstu niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
dotyczących umowy podstawowej mają takie samo znaczenie w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej. W szczególności, ilekroć 
w niniejszych Warunkach Umowy Dodatkowej jest mowa o „Ubezpieczonym” i „Ubezpieczającym”, należy przez to rozumieć odpowiednio 
„Ubezpieczonego” i „Ubezpieczającego” z umowy podstawowej.
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3. Przedmiot i zakres umowy dodatkowej

1. Umowa dodatkowa zapewnia ubezpieczenie Dzieci.

2. Ubezpieczenie obejmuje poniższe zdarzenia, które nastąpią w okresie objętym ubezpieczeniem:
1) śmierć Dziecka;
2) całkowite i trwałe inwalidztwo Dziecka (zdefiniowane w rozdz. 2 pkt 1.3);
3) chorobę śmiertelną Dziecka (zdefiniowaną w rozdz. 2 pkt 1.4).

3. Z tytułu umowy dodatkowej Ubezpieczającemu przysługuje również prawo do konwersji ubezpieczenia, która polega na wygaśnięciu ubez-
pieczenia z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do danego Dziecka z jednoczesnym zawarciem odrębnej umowy ubezpieczenia na życie 
tego Dziecka. Konwersja przeprowadzana jest bez oceny przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego Dziecka, 
a w szczególności bez przeprowadzania badań medycznych. Prawo do konwersji przysługuje osobno w odniesieniu do każdego z Dzieci obję-
tych ubezpieczeniem z tytułu umowy dodatkowej (rozdz. 10).

4. Ubezpieczenie z tytułu umowy dodatkowej obejmuje:
1) Dzieci, pozostające pod władzą rodzicielską Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy dodatkowej i które do tego dnia nie ukończyły 18 lat 

oraz pozostawały z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również
2) Dzieci, które zostaną objęte władzą rodzicielską Ubezpieczonego przed ukończeniem przez nie 18 lat.

4. Zawarcie umowy dodatkowej

1. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie na życie, podpisanego przez Ubezpieczającego 
i Ubezpieczonego, składanego w chwili zawierania podstawowej umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Pramerica Życie TUiR SA zawarte we 
wniosku o ubezpieczenie oraz innych dodatkowych dokumentach niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W razie niedopełnie-
nia powyższego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Pramerica Życie TUiR SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
okoliczności, które nie zostały podane do jej wiadomości. Jeżeli powyższy obowiązek nie został dopełniony z winy umyślnej Ubezpieczającego 
lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które nie 
zostały podane do wiadomości Pramerica Życie TUiR SA, co powoduje wyłączenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA za skutki tych 
okoliczności.

3. Jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie trzech lat od zawarcia umowy ubezpieczenia, Pramerica Życie TUiR SA nie może podnieść 
zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano informacje nieprawdziwe, w szczególności że została zatajona choroba ubezpieczonego Dziecka.

4. Umowa dodatkowa może zostać zawarta pod warunkiem zawarcia umowy podstawowej oraz:
1) jeżeli Ubezpieczony z tytułu umowy podstawowej ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 55 lat oraz
2) pod władzą rodzicielską i we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym jest przynajmniej jedno Dziecko, które może być objęte 

ubezpieczeniem, bądź też Ubezpieczona kobieta (albo żona Ubezpieczonego) jest w ciąży.

5. Umowa dodatkowa zawierana jest do osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 75 lat, z zastrzeżeniem rozdz. 13. Za datę osiągnięcia danego 
wieku uważa się rocznicę polisy, przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego danego wieku.

6. W przypadku Dziecka, z ubezpieczeniem którego związane jest ryzyko odbiegające od standardowego ryzyka ubezpieczeniowego, 
Pramerica Życie TUiR SA ma prawo zaproponować zawarcie umowy dodatkowej na zasadach odbiegających od niniejszych 
Warunków Umowy Dodatkowej (a w szczególności z wyłączeniem ubezpieczenia w odniesieniu do danego Dziecka). Jeżeli Pramerica Życie TUiR SA 
zaproponuje zawarcie umowy dodatkowej na zasadach odbiegających od niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej, Ubezpieczającemu 
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przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie, 
umowa dodatkowa zostaje uznana za zawartą zgodnie z treścią polisy następnego dnia po upływie tego terminu. Jeżeli Ubezpieczający nie wyrazi 
zgody na zawarcie umowy z wyższą składką lub na zasadach odbiegających od niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej, zapłacona przez 
Ubezpieczającego składka podlega zwrotowi.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do zawarcia umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio zasady określone 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy podstawowej. Zawarcie umowy dodatkowej stwierdza się w polisie wystawionej dla umowy 
podstawowej.

5. Rozpoczęcie i zakończenie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej

1. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej rozpoczyna się od dnia określonego w polisie albo od dnia rozpoczęcia 
odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej (jeśli przypada on później), ale w żadnym wypadku nie wcześniej niż od dnia zapłacenia pierw-
szej składki w pełnej wysokości.

2. Koniec odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA następuje z dniem rozwiązania umowy dodatkowej (rozdz. 13).

3. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu ubezpieczenia każdego Dziecka rozpoczyna się po ukończeniu przez nie szóstego miesiąca życia.

4. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu ubezpieczenia na życie każdego Dziecka wygasa w zależności od tego, która z poniższych dat 
przypada wcześniej:
1) w rocznicę polisy następującą bezpośrednio po ukończeniu przez Dziecko wieku 25 lat;
2) z określonym w polisie dniem końca odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej, ale nie później niż w rocznicę polisy następującą 

bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 75 lat;
3) z dniem konwersji ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem 10;
4) z dniem zamiany podstawowej umowy ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe;
5) z dniem wypłaty całości świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do danego Dziecka.

6. Uposażony

1. Uposażonym z tytułu umowy dodatkowej jest Ubezpieczony z tytułu umowy podstawowej, chyba że Ubezpieczający, za uprzednią zgodą 
Ubezpieczonego, a jeśli Dziecko uzyskało pełnoletność, za uprzednią zgodą ubezpieczonego Dziecka, wskazał inaczej informując o tym 
Pramerica Życie TUiR SA na piśmie.

2. Prawo Uposażonego do otrzymania świadczenia wygasa, jeżeli Uposażony:
1) zmarł przed śmiercią Dziecka lub jednocześnie z nim;
2) umyślnie przyczynił się do śmierci Dziecka.

3. Jeżeli prawa Uposażonego wygasły (pkt 2), świadczenie jest wypłacane najbliższej rodzinie Dziecka według następującej kolejności:
1) małżonek;
2) dzieci;
3) rodzice;
4) rodzeństwo.

 Otrzymanie świadczenia przez osoby zaliczone do grupy wymienionej w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie świadczenia przez osoby zaliczane 
do kolejnej grupy. Osoby zaliczane do tej samej grupy otrzymują świadczenie w równych częściach.

4. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 6 odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące Uposażonych zawarte w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia umowy podstawowej.
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7. Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej ustalana jest przez strony umowy i jest określona kwotowo w polisie.

2. Wysokość świadczenia z tytułu ubezpieczenia każdego Dziecka objętego umową dodatkową równa jest sumie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 
rozdz. 11 pkt 4. Świadczenie jest wypłacane osobno w odniesieniu do każdego Dziecka.

3. Pramerica Życie TUiR SA zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia dla umowy dodatkowej, 
jak również do określenia wysokości kwoty, o jaką suma ubezpieczenia może być obniżona.

4. Na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczający może w czasie obowiązywania umowy, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, a jeśli Dziecko 
uzyskało pełnoletność, za uprzednią zgodą ubezpieczonego Dziecka, obniżyć sumę ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej, jeśli wszystkie 
składki z tytułu tej umowy są opłacone oraz umowa nie jest w okresie prolongaty. 

5. Obniżenie sumy ubezpieczenia staje się skuteczne po wyrażeniu pisemnej zgody Pramerica Życie TUiR SA na zmianę wysokości sumy ubez-
pieczenia. Pramerica Życie TUiR SA może nie zgodzić się na obniżenie, jeśli powodowałoby ono, że suma ubezpieczenia po obniżeniu byłaby 
mniejsza niż minimalna suma ubezpieczenia obowiązująca w Pramerica Życie TUiR SA w dniu złożenia wniosku o obniżenie. Obniżenie sumy 
ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie obniżenie wysokości składki.

6. Jeśli Pramerica Życie TUiR SA uwzględni wniosek Ubezpieczającego o zmianę sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami pkt 5, prześle 
Ubezpieczającemu aneks do polisy uwzględniający zmienioną składkę oraz sumę ubezpieczenia. Niezwłocznie po przekazaniu informacji przez 
Pramerica Życie TUiR SA, Ubezpieczający informuje pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób Ubezpieczonego, a jeśli Dziecko uzyskało 
pełnoletność, ubezpieczone Dziecko o zmienionej sumie ubezpieczenia.

7. Suma ubezpieczenia może być podwyższona jedynie w wyniku indeksacji (rozdz. 9).
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8. Składka ubezpieczeniowa

1. Wysokość składki z tytułu umowy dodatkowej wyznaczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia oraz taryfy Pramerica Życie TUiR SA, w zależ-
ności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Pramerica Życie TUiR SA w oparciu o czynniki obejmujące w szczególności płeć oraz 
wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, jego stan zdrowia, hobby, uprawiane sporty i wykonywany zawód. Wysokość 
składki zależy również od częstotliwości jej opłacania.

2. Wysokość składki nie zależy od liczby Dzieci objętych ubezpieczeniem.

3. Wysokość składki jest określona w polisie. Składka jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu umowy podstawowej oraz na tych samych 
zasadach (tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób).

4. Okres opłacania składek z tytułu umowy dodatkowej jest przedstawiony w polisie.

5. W przypadku całkowitej wypłaty świadczenia z tytułu umowy podstawowej z powodów innych niż dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu 
ubezpieczenia, umowa dodatkowa nadal pozostaje w mocy, ustaje jednak obowiązek opłacania składek z jej tytułu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do terminu opłacania składki oraz zmiany sposobu i częstotliwości jej opłacania stosuje 
się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej.

9. Wzrost sumy ubezpieczenia w wyniku indeksacji składki

1. Wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej w wyniku indeksacji składki następuje na zasadach przewidzianych dla indeksacji zawar-
tych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla umowy podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Do określenia wzrostu sumy ubezpieczenia dla umowy dodatkowej w wyniku indeksacji stosowana jest zwykła taryfa składek właściwa dla pozo-
stałego okresu opłacania składek.

3. Prawo do indeksacji przysługuje Ubezpieczającemu tylko w okresie, w którym pozostaje on zobowiązany do opłacania składek. W okresie zwolnienia 
Ubezpieczającego z obowiązku opłacania składek prawo do indeksacji ulega zawieszeniu.

4. Prawo do indeksacji umowy dodatkowej wygasa z dniem wygaśnięcia prawa do indeksacji umowy podstawowej.

5. W sprawach dotyczących indeksacji nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
dla umowy podstawowej dotyczące indeksacji.
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10. Konwersja ubezpieczenia

1. Konwersja ubezpieczenia oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia danego Dziecka z tytułu umowy dodatkowej oraz jednoczesne zawarcie nowej, 
odrębnej umowy ubezpieczenia na życie tego Dziecka.

2. Ubezpieczenie może być przekonwertowane wyłącznie na jedną z umów ubezpieczenia na całe życie opłacanych przez całe życie oferowanych 
przez Pramerica Życie TUiR SA w dniu składania wniosku o konwersję. Do zawarcia umowy ubezpieczenia na całe życie wynikającej z konwersji 
mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia na całe życie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.

3. Konwersja ubezpieczenia przeprowadzana jest bez oceny przez Pramerica Życie TUiR SA ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego Dziecka, 
a w szczególności bez przeprowadzania badań medycznych.

4. Prawo do konwersji przysługuje osobno w odniesieniu do każdego Dziecka objętego ubezpieczeniem, z tytułu umowy dodatkowej.

5. Konwersji dokonuje się za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, a jeśli Dziecko uzyskało pełnoletność, za uprzednią zgodą ubezpieczonego Dziecka 
na podstawie wniosku złożonego przez Ubezpieczającego. Konwersji można dokonać w ciągu 45 dni przed rocznicą polisy przypadającą bezpo-
średnio po 18, 22 lub 25 urodzinach Dziecka.

6. Dodatkowy termin konwersji przysługuje w przypadku całkowitej wypłaty świadczenia z tytułu umowy podstawowej z powodu zajścia jednego 
ze zdarzeń ubezpieczeniowych:
1) śmierć Ubezpieczonego
2) całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego lub
3) choroba śmiertelna Ubezpieczonego.

 W takiej sytuacji prawo do konwersji przysługuje:
1) Dziecku, jeśli uzyskało pełnoletność;
2) przedstawicielowi ustawowemu Dziecka, jeśli Dziecko jest niepełnoletnie.

 Osoba uprawniona do dokonania konwersji ma prawo dokonać jej w ciągu 180 dni od daty zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych, 
o których mowa powyżej. W tym czasie ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy dodatkowej nie zmienia się. Jeżeli konwersja nie została doko-
nana w powyższym okresie, umowa dodatkowa pozostaje w mocy, natomiast ustaje obowiązek opłacania składek z tytułu umowy dodatkowej.

7. Na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA zaproponuje ostateczny termin konwersji 
ubezpieczenia dla każdego Dziecka.

8. Pramerica Życie TUiR SA wyznacza wysokość składki z tytułu umowy ubezpieczenia na życie wynikającej z konwersji, uwzględniając wiek oraz 
płeć Dziecka w dniu złożenia wniosku o konwersję ubezpieczenia. Składka z tytułu umowy wynikającej z konwersji jest wymagana nawet wtedy, 
gdy w chwili konwersji obowiązek uiszczania składek z tytułu umowy dodatkowej ustał lub pozostawał zawieszony.

9. Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy ubezpieczenia na życie zawartej w wyniku konwersji rozpoczyna się nie wcześniej niż 
od dnia zapłacenia składki należnej z tytułu umowy wynikającej z konwersji.

10. W przypadku dokonania konwersji wygasa ubezpieczenie z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do danego Dziecka.

11. Maksymalna suma ubezpieczenia dla umowy zawartej w wyniku konwersji równa jest 5-krotności sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatko-
wej. Suma ubezpieczenia dla umowy zawartej w wyniku konwersji nie może jednak być wyższa niż 200 000 zł lub inny, wyższy limit ustalony przez 
Pramerica Życie TUiR SA obowiązujący w dniu dokonania konwersji.
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12. Jeśli Dziecko podlega ubezpieczeniu na podstawie dwóch lub więcej umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia Terminowego Dzieci, 
sumy ubezpieczenia dla umów zawartych w wyniku konwersji ubezpieczenia z tytułu wszystkich umów dodatkowych nie mogą łącznie prze-
kroczyć limitu, o którym mowa w drugim zdaniu pkt 11. Jeśli limit ten zostanie wykorzystany w całości, a Dziecko pozostanie jeszcze objęte 
ubezpieczeniem z tytułu jednej lub więcej umów dodatkowych, to prawo do konwersji z tytułu takich umów dodatkowych wygaśnie.

13. Umowa zawarta w wyniku konwersji musi spełniać wymogi Pramerica Życie TUiR SA co do wysokości minimalnej sumy ubezpieczenia oraz mini-
malnej składki, obowiązujące w dniu złożenia wniosku o konwersję.

14. W okresie obowiązywania umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA poinformuje Ubezpieczającego o możliwości skorzystania z prawa 
konwersji w terminie 45 dni przed każdym terminem umożliwiającym jej dokonanie. Aby było to możliwe Ubezpieczający powinien zawiadomić 
Pramerica Życie TUiR SA o każdym kolejnym Dziecku znajdującym się pod jego władzą rodzicielską.

11. Świadczenia

1. Świadczenie jest wypłacane osobno w odniesieniu do każdego Dziecka objętego ubezpieczeniem z tytułu umowy dodatkowej. Świadczenie jest 
wypłacane z powodu zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w pkt 2 mających miejsce w odniesieniu do każdego Dziecka z osobna.

2. Zdarzeniami ubezpieczeniowymi uzasadniającymi wypłatę kwoty świadczenia przez Pramerica Życie TUiR SA są:
1) śmierć Dziecka (w tym przypadku Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Uposażonemu świadczenie, o którym mowa w pkt 3 tego rozdziału) albo
2) całkowite i trwałe inwalidztwo Dziecka (w tym przypadku Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie Dziecku lub, jeśli Dziecko w dniu 

wypłaty świadczenia jest małoletnie, przedstawicielowi ustawowemu Dziecka świadczenie, o którym mowa w pkt 3 tego rozdziału), albo
3) choroba śmiertelna Dziecka (w tym przypadku Pramerica Życie TUiR SA wypłaci świadczenie Dziecku lub, jeśli Dziecko w dniu wypłaty świad-

czenia jest małoletnie, przedstawicielowi ustawowemu Dziecka świadczenie, o którym mowa w pkt 4 tego rozdziału).
 Z datą wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej, ubezpieczenie z tytułu umowy dodat-

kowej w odniesieniu do danego Dziecka wygasa, natomiast umowa dodatkowa nadal pozostaje w mocy, chyba że Ubezpieczający wypowie 
umowę dodatkową.

3. W przypadku śmierci lub całkowitego trwałego inwalidztwa Dziecka świadczenie równe jest sumie ubezpieczenia.

4. W przypadku choroby śmiertelnej Dziecka Pramerica Życie TUiR SA zobowiązuje się do wcześniejszej wypłaty świadczenia, które byłoby należne 
w przypadku śmierci Dziecka. W tej sytuacji świadczenie równe jest sumie ubezpieczenia pomniejszonej o dyskonto obliczane od sumy ubezpie-
czenia za okres 6 miesięcy według stopy procentowej równej rzeczywistej zrealizowanej przez Pramerica Życie TUiR SA stopie zwrotu z inwesto-
wania lokat stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w %), ustalonej za poprzedni rok kalendarzowy. 

5. W przypadku śmierci Dziecka do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA wymagane są następujące dokumenty:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) dokument tożsamości Uposażonego;
3) akt zgonu oraz zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub właściwe organy.

6. W przypadku zaistnienia całkowitego i trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej Dziecka do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA 
wymagane są następujące dokumenty:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) odpis aktu urodzenia Dziecka lub dokument tożsamości Dziecka;
3) dokumentacja medyczna dotycząca zgłaszanego zdarzenia ubezpieczeniowego.
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7. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty dowodowe dotyczące zdarzenia ubezpiecze-
niowego muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w razie ich braku – przez polską placówkę dyplomatyczną.

8. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać od osoby uprawnionej innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
Pramerica Życie TUiR SA. 

9. Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA muszą być dostarczone w oryginałach, urzędowych 
odpisach lub kopiach poświadczonych przez Pramerica Życie TUiR SA na podstawie oryginału. 

10. Świadczenie przysługujące z tytułu całkowitego i trwałego inwalidztwa Dziecka wypłacane jest tylko raz, zaś jego wypłata powoduje wygaśnięcie 
ubezpieczenia danego Dziecka.

11.  Świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej Dziecka może być wypłacone w całości albo częściowo. Całkowita wypłata świadczenia oznacza, że 
Dziecku lub, jeśli Dziecko w dniu wypłaty świadczenia jest małoletnie, przedstawicielowi ustawowemu Dziecka, zostanie wypłacone świadczenie 
w wysokości określonej w pkt 4 i ubezpieczenie danego Dziecka wygaśnie.

12. Częściowa wypłata świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej Dziecka oznacza kontynuację ubezpieczenia i wypłatę pewnej części świadczenia 
należnego Dziecku, w wysokości określonej przez Dziecko lub, jeśli Dziecko w dniu wypłaty świadczenia jest małoletnie, przez przedstawiciela 
ustawowego Dziecka. Suma ubezpieczenia z tytułu kontynuowanej umowy dodatkowej dla danego Dziecka ulega zmniejszeniu o kwotę wypła-
conego świadczenia.

13. Pramerica Życie TUiR SA może wymagać poddania Dziecka badaniom medycznym oraz przedstawienia orzeczenia lekarskiego, wydanego 
przez lekarza wskazanego przez Pramerica Życie TUiR SA, stwierdzającego zajście całkowitego i trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej 
Dziecka.

14. Świadczenie może zostać wypłacone w następującej formie:
1) wypłata jednorazowa lub
2) wypłaty regularne (renta).

 Formę wypłaty wybiera osoba uprawniona do otrzymania świadczenia. Jeśli jest nią Dziecko, które w chwili podejmowania decyzji jest małoletnie, 
wyboru dokona jego przedstawiciel ustawowy.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej stosuje się odpowiednio postano-
wienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy podstawowej dotyczące wypłaty świadczeń.

12. Ograniczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA z tytułu umowy dodatkowej

1. Pramerica Życie TUiR SA nie jest zobowiązana do wypłaty świadczenia, jeżeli śmierć ubezpieczonego Dziecka nastąpiła w wyniku:
1) samobójstwa Dziecka (niezależnie od stanu jego poczytalności) w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; 
2) działań wojennych, jeżeli w chwili śmierci było żołnierzem lub zostało powołane do służby wojskowej.

2. Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu choroby śmiertelnej oraz całkowitego i trwałego inwalidztwa ubezpieczo-
nego Dziecka, jeżeli są one skutkiem:
1) próby samobójstwa Dziecka, samookaleczenia Dziecka lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
2) działań wojennych, jeżeli w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego było żołnierzem lub zostało powołane do służby wojskowej.
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13. Rozwiązanie umowy dodatkowej

1. Rozwiązanie umowy dodatkowej następuje w przypadku:
1) ukończenia przez Ubezpieczonego z tytułu umowy podstawowej wieku 75 lat (rozdz. 4 pkt 5), przy czym umowa dodatkowa zostaje rozwią-

zana w rocznicę polisy przypadającą bezpośrednio po 75 urodzinach Ubezpieczonego (niezależnie od tego czy umowa podstawowa pozo-
staje wtedy w mocy);

2) niezapłacenia składki z tytułu umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty wymagalności składki (tj. w okresie prolongaty), mimo uprzed-
niego wezwania do zapłaty we wskazanym terminie;

3) rozwiązania umowy podstawowej z powodów innych niż wypłata świadczenia;
4) z określonym w polisie dniem końca odpowiedzialności z tytułu umowy podstawowej;
5) zamiany ubezpieczenia z tytułu umowy podstawowej na ubezpieczenie bezskładkowe;
6) odstąpienia Ubezpieczającego od umowy dodatkowej;
7) wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego.

2. Ubezpieczenie z tytułu umowy dodatkowej w odniesieniu do poszczególnych Dzieci wygasa w przypadku:
1) ukończenia przez Dziecko 25 lat, przy czym umowa dodatkowa wygasa w odniesieniu do tego Dziecka w rocznicę  polisy przypadającą 

bezpośrednio po 25 urodzinach Dziecka;
2) konwersji ubezpieczenia (rozdz. 10);
3) wypłacenia całości świadczenia z tytułu ubezpieczenia Dziecka.

3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez doręczenie do Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia w termi-
nie 7 dni (jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) lub 30 dni (w pozostałych przypadkach) od daty jej zawarcia. W przypadku odstąpienia 
Pramerica Życie TUiR SA zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą składkę, przy czym ma prawo zatrzymać część składki należną za okres, w którym 
udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy dodatkowej przez Ubezpieczającego zostaje ona rozwiązana z chwilą otrzymania przez 
Pramerica Życie TUiR SA pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy dodatkowej. 

5. W przypadku rozwiązania umowy dodatkowej Pramerica Życie TUiR SA zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

6. Umowa dodatkowa nie ulega rozwiązaniu mimo wypłaty przez Pramerica Życie TUiR SA świadczenia z tytułu ubezpieczenia każdego Dziecka lub 
mimo ukończenia przez najmłodsze Dziecko 25 lat.
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14. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zawarcia umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią umowy podstawowej i podlega interpretacji łącznie z umową podsta-
wową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia umowy podstawowej).

2. Do umowy dodatkowej stosuje się postanowienia zawarte w ostatnim rozdziale umowy podstawowej („Postanowienia końcowe”), o ile postano-
wienia rozdziału 14 niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej nie stanowią inaczej.

3. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Zarząd Pramerica Życie TUiR SA i mają zastosowanie do 
umów dodatkowych zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Irene J. Dec

Wiceprezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Beata Andruszkiewicz

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA





Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA
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tel. 0 22 329 30 00, fax 0 22 329 30 10

bezpłatna infolinia: 0 800 33 55 33
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