
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS  – Generali Życie T.U. S.A. | 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO  
NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA 

(KOD GPR_CDD_06.2022)

Postanowienia ogólne

§ 1
Na	 podstawie	 Ogólnych	 Warunków	 Ubezpieczenia	 Dodatkowego	 na	 wypadek	 Poważnego	 zachorowania	 Dziecka	 (zwanych	 dalej	 „OWUD”),	
z	zachowaniem	pozostałych,	niezmienionych	niniejszymi	OWUD	postanowień	OWU,	zakres	ochrony	ubezpieczeniowej	jest	rozszerzony	o	Poważne	
zachorowanie Dziecka.

Definicje

§ 2
Terminy	określone	w	§	2	OWU	stosuje	 się	 odpowiednio	 także	do	OWUD.	Do	 terminów,	 o	 których	mowa	w	 zdaniu	 poprzedzającym,	 dodaje	 się	
następujące	dodatkowe	terminy:
1) Dziecko	–	dziecko	własne	Ubezpieczonego	lub	dziecko	przez	niego	Przysposobione,	które	urodziło	się	po	22	tygodniu	trwania	ciąży	i	które	nie	

ukończyło	26	lat	lub	bez	względu	na	wiek	pod	warunkiem,	że	jest	niezdolne	do	samodzielnej	egzystencji	powstałej	przed	ukończeniem	26	roku	
życia;

2) Poważne zachorowanie –	jednostka	chorobowa	lub	zabieg	operacyjny:
a. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych –	 ostre	 zakażenie	 bakteryjne	 ośrodkowego	 układu	 nerwowego,	 powodujące	

zaburzenia	jego	funkcji.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	wynikiem	badania	płynu	mózgowo-rdzeniowego,	wskazującym	na	obecność	
infekcji	bakteryjnej	oraz	powstaniem	trwałych	ubytków	neurologicznych,	utrzymujących	się	przez	co	najmniej	3	miesiące	od	zachorowania;

b. Ciężkie oparzenia –	 uszkodzenie	 tkanek	 czynnikami	 termicznymi,	 elektrycznymi	 lub	 chemicznymi,	 powodujące	 oparzenia	 III	 stopnia,	
obejmujące	co	najmniej	20	%	powierzchni	ciała.	Jako	kryterium	pomiaru	przyjmuje	się	tabelę	powierzchni	ciała	Lunda	i	Browdera;

c. Cukrzyca Typu I –	 przewlekła	 choroba	metaboliczna	 o	 podłożu	 autoimmunologicznym,	 przebiegająca	 ze	 zniszczeniem	 komórek	 beta	
trzustki,	wymagająca	leczenia	insuliną	przez	co	najmniej	3	miesiące;

d. Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy –	histologicznie	łagodny	guz	nowotworowy	mózgu,	nerwów	czaszkowych	lub	opon,	zlokalizowany	
wewnątrzczaszkowo,	spełniający	wszystkie	poniższe	warunki:
a)	 jego	istnienie	zagraża	życiu;
b)	 wymaga	usunięcia	chirurgicznego,	a	w	przypadku	zaniechania	operacji	powoduje	trwały	ubytek	neurologiczny;
c)	 jego	 istnienie	 zostało	 potwierdzone	 przez	 neurologa	 lub	 neurochirurga	 na	 podstawie	 wyniku	 badania	 magnetycznego	 rezonansu	

jądrowego,	tomografii	komputerowej	lub	innych	badań	wizualnych.
	 Z	ochrony	ubezpieczeniowej	wyłączone	są	guzy	przysadki	mózgowej	oraz	naczyniaki;
e. Niewydolność nerek –	 schyłkowe	 stadium	 choroby	 nerek,	wyrażające	 się	 nieodwracalnym	 upośledzeniem	 czynności	 obu	 nerek	 oraz	

stanowiące	bezwzględne	wskazanie	do	stosowania	u	Dziecka	przewlekłej	dializoterapii	lub	wykonania	przeszczepu	nerki;
f. Nowotwór złośliwy inwazyjny –	niekontrolowany	wzrost	komórek	nowotworowych,	powodujący	naciekanie	i	niszczenie	zdrowych	tkanek.
	 Rozpoznanie	 musi	 zostać	 potwierdzone	 badaniem	 histopatologicznym,	 a	 o	 odpowiedzialności	 Towarzystwa	 decyduje	 data	 pobrania	

materiału	 do	 badania.	 Jeśli	 badanie	 histopatologiczne	 nie	 zostało	 przeprowadzone,	 rozpoznanie	 nowotworu	 złośliwego	 inwazyjnego	
wymaga	spełnienia	poniższych	trzech	kryteriów:
a)	 pobranie	materiału	do	badania	jest	z	medycznego	punktu	widzenia	niewykonalne	lub	mogłoby	być	ryzykowne;

Wykaz istotnych informacji
zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego

na wypadek Poważnego zachorowania Dziecka (kod GPR_CDD_06.2022) dalej „OWUD”
z uwzględnieniem definicji z OWUD

(Skorowidz)
1. Przesłanki wypłaty 
odszkodowania i innych 
świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

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

Numer jednostki  
redakcyjnej w OWUD

§ 4; § 13 ust. 1 i 4 § 11; § 12 ust. 1;
§ 13 ust. 2 i 3
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b)	 posiadane	dane	medyczne	przemawiają	za	takim	rozpoznaniem;
c)	 rozpoznanie	zostało	potwierdzone	przez	onkologa	lub	lekarza	odpowiedniej	specjalności.
Definicja	nie	obejmuje:
a)	 nowotworów	łagodnych;
b)	 nowotworów	złośliwych	o	stopniu	zaawansowania	mniejszym	niż	I	zgodnie	z	aktualną	klasyfikacją	AJCC;
c)	 nowotworów	skóry	innych	niż	czerniak	złośliwy	o	stopniu	zaawansowania	większym	niż	IA	zgodnie	z	aktualną	klasyfikacją	AJCC;
d)	 wszelkich	nowotworów	współistniejących	z	infekcją	HIV;

g. Przewlekła niewydolność wątroby –	końcowe	stadium	choroby	wątroby	charakteryzujące	się	istnieniem	jednego	z	poniższych	objawów:
a)	 trwała	żółtaczka;
b)	 wodobrzusze;
c)	 encefalopatia	wątrobowa;
d)	 żylaki	przełyku;
e)	 zaburzenia	krzepnięcia.

	 Świadczenie	 zostanie	 wypłacone	 w	 przypadku,	 gdy	 rozpoznano	 niewydolność	 wątroby	 mieszczącą	 się	 w	 klasie	 B	 lub	 C	 klasyfikacji	 
Child-Pugh.	

	 Definicja	nie	obejmuje:
a)	 przypadków	mieszczących	się	w	klasie	A	klasyfikacji	Child-Pugh;
b)	 chorób	wątroby	spowodowanych	alkoholem,	nadużywaniem	leków	lub	innych	substancji	chemicznych;

h. Przeszczepienie narządu –	przeszczepienie	Dziecku,	jako	biorcy,	jednego	z	narządów:	serca,	płuca,	wątroby,	trzustki,	nerki	lub	allogeniczny	
przeszczep	szpiku	kostnego.	Definicja	nie	obejmuje	przeszczepów	narządów	innych	niż	wymienione	powyżej,	części	narządów	(z	wyjątkiem	
przeszczepu	fragmentu	wątroby),	przeszczepów	tkanek	lub	komórek;

i. Śpiączka –	stan	utraty	przytomności	z	brakiem	reakcji	na	bodźce	zewnętrzne	lub	potrzeby	naturalne,	trwający	w	sposób	ciągły	i	wymagający	
stosowania	systemów	podtrzymywania	życia	przez	okres	co	najmniej	96	godzin,	oceniany	na	nie	więcej	niż	7	stopni	w	Skali	Glasgow	
(Glasgow	Coma	Scale),	powodujący	powstanie	trwałych	ubytków	neurologicznych.	Rozpoznanie	musi	być	potwierdzone	przez	specjalistę	
w	zakresie	neurologii.	Definicja	nie	obejmuje	przypadków	śpiączki	farmakologicznej,	a	także	wynikających	z	użycia	leków,	alkoholu	i	innych	
substancji	odurzających;

j. Zapalenie mózgu –	 stan	 zapalny	 tkanki	mózgowej	 (półkul	mózgu,	 pnia	mózgu	 lub	móżdżku),	 spowodowany	 czynnikiem	 infekcyjnym,	
prowadzący	 do	 powstania	 trwałych	 ubytków	 neurologicznych,	 których	 istnienie	 może	 być	 potwierdzone	 przez	 specjalistę	 w	 zakresie	
neurologii	po	6	miesiącach	od	początku	zachorowania;

3) Przysposobienie –	 powstanie	 takiego	 stosunku	 między	 przysposabiającym	 a	 przysposobionym	 jak	 między	 rodzicem	 a	 dzieckiem,	 tj.	
przysposobienie	pełne	nierozwiązywalne/całkowite	potwierdzone	aktem	urodzenia	Dziecka,	w	którym	przysposabiający	występuje	w	roli	rodzica	
Dziecka;

4) Składka za Umowę dodatkową	–	składka	należna	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Dziecka;
5) Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej	–	kwota	określona	w	Dokumencie	ubezpieczenia,	będąca	podstawą	do	ustalenia	wysokości	

świadczenia	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Dziecka;
6) Wcześniejsza umowa ubezpieczenia	–	dowolna	umowa	ubezpieczenia	spełniająca	jeden	z	poniższych	warunków:

a.	 umowa	grupowego	ubezpieczenia	na	życie,	w	ramach	której	Ubezpieczony	zrezygnował	z	ochrony	ubezpieczeniowej	nie	wcześniej	niż	
31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej;

b.	 umowa	Indywidualnej	Kontynuacji	wypowiedziana	przez	Ubezpieczonego	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	i	nie	później	niż	
31	dni	od	dnia	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,

w	ramach	której	Ubezpieczony	był	objęty	ochroną	oraz	zawarta	była	umowa	dodatkowa	na	wypadek	Poważnego	zachorowania	Dziecka.	

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Dziecka.

§ 4
Zakres	 ubezpieczenia	 obejmuje	 wystąpienie	 u	 Dziecka	 w	 okresie	 udzielania	 ochrony	 ubezpieczeniowej	 Poważnych	 zachorowań,	 zgodnych	
z	definicjami	określonymi	w	§	2	pkt.	2.

Zawarcie Umowy dodatkowej

§ 5
1.	 Umowa	dodatkowa	może	zostać	zawarta	na	wniosek	Ubezpieczającego	wraz	z	zawarciem	Umowy	albo	w	trakcie	jej	trwania	ze	skutkiem	od	

najbliższej	Rocznicy	polisy	przypadającej	po	dniu	złożenia	wniosku	o	zawarcie	Umowy	dodatkowej.
2.	 Umowa	dodatkowa	może	zostać	zawarta,	jeżeli	Ubezpieczony	w	dniu	jej	zawarcia:

1)	 ukończył	15	lat	i	nie	ukończył	67	roku	życia	–	w	przypadku	Umowy	dodatkowej	zawieranej	w	wariancie	indywidualnym	albo
2)	 ukończył	15	lat	i	nie	ukończył	66	roku	życia	–	w	przypadku	Umowy	dodatkowej	zawieranej	w	wariancie	pakietowym,	albo
3)	 ukończył	15	lat	i	nie	ukończył	61	roku	życia	–	w	przypadku	Umowy	dodatkowej	zawieranej	w	wariancie	pakietowym	W.

3.	 Wariant	Umowy	dodatkowej,	o	którym	mowa	w	ust.	2,	aktualny	na	dzień	jej	zawarcia,	potwierdzony	jest	w	Dokumencie	ubezpieczenia.
4.	 Zasady	zawarcia	Umowy	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.

Ochrona ubezpieczeniowa

§ 6
1.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	w	stosunku	do	Dziecka	rozpoczyna	się	w	dniu	wskazanym	w	Dokumencie	ubezpieczenia.	
2.	 Zasady	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.
3.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	w	stosunku	do	Dziecka	wygasa	z	dniem	rozwiązania	Umowy	dodatkowej,	o	którym	mowa	w	§	7.
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Rozwiązanie Umowy dodatkowej

§ 7
1.	 Umowa	dodatkowa	rozwiązuje	się	z	dniem:

1)	 rozwiązania	Umowy;
2)	 poprzedzającym	Rocznicę	polisy,	w	której	Wiek	Ubezpieczonego	wyniesie	100	lat	–	w	przypadku	zawarcia	Umowy	dodatkowej	w	wariancie	

indywidualnym;
3)	 poprzedzającym	Rocznicę	polisy,	w	której	Wiek	Ubezpieczonego	wyniesie	67	lat	–	w	przypadku	zawarcia	Umowy	dodatkowej	w	wariancie	

pakietowym,	z	zastrzeżeniem	§	11	ust.	4	OWU;
4)	 poprzedzającym	Rocznicę	polisy,	w	której	Wiek	Ubezpieczonego	wyniesie	61	lat	–	w	przypadku	zawarcia	Umowy	dodatkowej	w	wariancie	

pakietowym	W,	z	zastrzeżeniem	§	11	ust.	4	OWU;
5)	 odstąpienia	od	Umowy	dodatkowej;
6) wypowiedzenia Umowy dodatkowej.

2.	 Zasady	wypowiedzenia	Umowy	i	odstąpienia	od	Umowy	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.

Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej

§ 8
Wysokość	 Sumy	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 aktualna	 na	 dzień	 zawarcia	 Umowy	 dodatkowej	 potwierdzona	 jest	 w	 Dokumencie	
ubezpieczenia.

§ 9
1.	 Najpóźniej	na	30	dni	przed	rozpoczęciem	kolejnego	Roku	polisy,	Towarzystwo	może	zaproponować	Ubezpieczającemu	podwyższenie	Sumy	

ubezpieczenia	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	oraz	nową	wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową.
2.	 Nowa	wysokość	Składki	 za	Umowę	 dodatkową,	 o	 której	mowa	w	 ust.	 1,	 odpowiada	 podwyższonej	 Sumie	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	Umowy	

dodatkowej	i	obliczona	jest	zgodnie	z	§	10	ust.	1.
3.	 Opłacenie	Składki	 za	Umowę	dodatkową	w	nowej	wysokości	 jest	 równoznaczne	 z	akceptacją	podwyższonej	Sumy	ubezpieczenia	 z	 tytułu	

Umowy	 dodatkowej.	 W	 takim	 przypadku	 podwyższona	 Suma	 ubezpieczenia	 z	 tytułu	 Umowy	 dodatkowej	 obowiązuje	 od	 Rocznicy	 polisy	
przypadającej	po	złożeniu	przez	Towarzystwo	propozycji,	o	której	mowa	w	ust.	1.

Składka za Umowę dodatkową

§ 10
1.	 Towarzystwo	ustala	wysokość	Składki	za	Umowę	dodatkową	w	zależności	od	wysokości	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej,	

częstotliwości	opłacania	Składek	oraz	Wieku	Ubezpieczonego,	z	uwzględnieniem	ograniczenia	odpowiedzialności	określonego	w	§	12	ust.	1	
i	wskazuje	ją	w	Dokumencie	ubezpieczenia.

2.	 Składka	za	Umowę	dodatkową	doliczona	jest	do	składki	z	tytułu	Umowy	i	opłacana	jest	w	tych	samych	terminach	i	z	tą	samą	częstotliwością.
3.	 Zasady	zmiany	wysokości	Składki	za	Umowę	określone	w	OWU	stosuje	się	odpowiednio	do	Umowy	dodatkowej.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

§ 11
Towarzystwo	nie	ponosi	odpowiedzialności	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,	jeżeli	Poważne	zachorowanie	Dziecka	jest	konsekwencją:
1)	 wojny,	działań	wojennych	lub	stanu	wojennego;	aktywnego	i	dobrowolnego	uczestnictwa	Dziecka	w	aktach	przemocy,	terroryzmu,	zamieszkach	

lub	rozruchach;
2)	 niedorozwoju	umysłowego	Dziecka	lub	zaburzeń	psychicznych	Dziecka	oraz	ich	skutków;
3)	 spożycia	przez	Dziecko	alkoholu	(rozumianego	jako	stężenie	alkoholu	we	krwi	co	najmniej	0,2	promila	albo	obecność	alkoholu	w	wydychanym	

powietrzu	co	najmniej	0,1	mg	w	1	dm	sześciennym);
4)	 pozostawania	przez	Dziecko	pod	wpływem	środków	odurzających	lub	psychotropowych	niezaleconych	przez	lekarza,	usiłowania	lub	popełnienia	

przestępstwa	przez	Dziecko,	próby	samobójczej	Dziecka,	świadomego	samookaleczenia	Dziecka	 lub	okaleczenia	Dziecka	na	 jego	prośbę,	
niezależnie	od	stanu	jego	poczytalności;

5)	 wypadku	 lotniczego	 zaistniałego	 w	 czasie	 przebywania	 przez	 Dziecko	 na	 pokładzie	 samolotu	 innego	 niż	 samolot	 przewoźnika	 lotniczego	
w	rozumieniu	obowiązujących	przepisów	prawa	lotniczego;

6)	 prowadzenia	przez	Dziecko	pojazdu	mechanicznego	bez	posiadania	odpowiednich	uprawnień	lub	prowadzenia	pojazdów	niedopuszczonych	do	
ruchu	drogowego,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	prawa;

7)	 uprawiania	przez	Dziecko	niebezpiecznych	sportów	lub	aktywności	fizycznych	albo	udziału	Dziecka	w	niebezpiecznych	zajęciach	sportowych	
lub	aktywnościach	fizycznych.	Za	niebezpieczne,	odpowiednio,	sporty,	zajęcia	sportowe	oraz	aktywności	fizyczne	uznaje	się:	baloniarstwo,	
lotniarstwo,	paralotniarstwo,	szybownictwo,	motolotniarstwo,	sporty	motorowe	i	motorowodne	(uprawiane	pojazdami	niezależnie	od	pojemności	
silnika),	sporty	walki,	sporty	spadochronowe,	wspinaczkę	wysokogórską	 lub	skałkową,	speleologię,	skoki	do	wody,	nurkowanie	przy	użyciu	
specjalistycznego	 sprzętu,	 skoki	 na	 elastycznej	 linie	 (bungee	 jumping),	 rafting	 i	 wszystkie	 jego	 odmiany,	 żeglarstwo	morskie,	 kite-surfing,	
narciarstwo/snowboard	 poza	 wyznaczonymi	 trasami	 (off-road	 skiing,	 heliskiing,	 freeride),	 kaskaderstwo,	 jazdę	 na	 quadach,	 pokonywanie	
przeszkód	w	przestrzeni	miejskiej	(parkour,	free-running,	rooftopping),	kolarstwo	ekstremalne	(freeride,	downhill,	dual	slalom,	four	cross,	dirt	
jumping)	oraz	udział	w	zawodach	sportowych	poza	lekkoatletyką	i	pływaniem	oraz	udziałem	w	szkolnych	zawodach	sportowych;

8)	 wad	wrodzonych	Dziecka	i	schorzeń	będących	ich	skutkiem;
9)	 choroby	AIDS	Dziecka;
a	także,	jeżeli	Poważne	zachorowanie	Dziecka:
10)	 zostało	zdiagnozowane	lub	było	leczone	u	Dziecka	przed	dniem	zawarcia	Umowy	dodatkowej;
11)	 było	następstwem	schorzeń	lub	stanów	chorobowych:

a. zdiagnozowanych u Dziecka lub 
b.	 leczonych	u	Dziecka,	lub
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c.	 których	leczenie	zalecono	u	Dziecka,	
	 w	okresie	5	lat	poprzedzających	rozpoczęcie	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,	z	zastrzeżeniem	§	13	ust.	4.

§ 12
1.	 W	okresie	pierwszych	90	dni	od	daty	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	Towarzystwo	ponosi	odpowiedzialność	

wyłącznie,	jeżeli	Poważne	zachorowanie	Dziecka	spowodowane	było	Nieszczęśliwym	wypadkiem.
2.	 Ograniczenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	nie	ma	zastosowania	w	przypadku	automatycznego	przedłużenia	Umowy	dodatkowej	na	kolejny	Rok	

polisy.
3.	 W	przypadku	gdy	Ubezpieczony	był	objęty	ochroną	ubezpieczeniową	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia,	początek	okresu,	o	którym	

mowa	w	ust.	1,	liczony	jest	od	daty	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia	pod	warunkiem,	że:
1)	 ochrona	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia	wygasła	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	

dodatkowej	–	w	przypadku	umowy	grupowego	ubezpieczenia	na	życie,	albo	wygasła	nie	wcześniej	niż	31	dni	przed	dniem	rozpoczęcia	i	nie	
później	niż	31	dni	od	dnia	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	–	w	przypadku	Indywidualnej	Kontynuacji;

2)	 Poważne	zachorowanie	Dziecka	nastąpiło	po	wygaśnięciu	ochrony	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia.
	 Ograniczenie	odpowiedzialności,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	stosuje	się	do	tej	części	Sumy	ubezpieczenia	z	 tytułu	Umowy	dodatkowej,	która	

stanowi	nadwyżkę	w	stosunku	do	sumy	ubezpieczenia,	jaka	obowiązywała	w	ramach	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej

§ 13 
1.	 W	przypadku	Poważnego	zachorowania	Dziecka	Towarzystwo	wypłaci	Ubezpieczonemu	świadczenie	w	wysokości	Sumy	ubezpieczenia	z	tytułu	

Poważnego	zachorowania	Dziecka,	aktualnej	w	dniu	wystąpienia	Poważnego	zachorowania,	z	zastrzeżeniem	ust.	2	i	3.
2.	 W	 przypadku	 wypłacenia	 świadczenia	 z	 tytułu	 danego	 Poważnego	 zachorowania	 Dziecka	 odpowiedzialność	 Towarzystwa	 z	 tytułu	 tego	

Poważnego	zachorowania	Dziecka	wygasa.
3.	 W	przypadku	wystąpienia	kolejnego	Poważnego	zachorowania	Dziecka	świadczenie	nie	zostanie	wypłacone,	jeżeli	pomiędzy	poszczególnymi	

Poważnymi	zachorowaniami	Dziecka	zachodzi	związek	przyczynowo-skutkowy	potwierdzony	przez	lekarza	orzecznika.
4.	 Jeżeli	 stany	 chorobowe	 u	 Dziecka,	 których	 następstwem	 jest	 wystąpienie	 któregokolwiek	 z	 Poważnych	 zachorowań,	 ujawniły	 się	 przed	

datą	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej	z	tytułu	Umowy	dodatkowej,	Towarzystwo	wypłaci	świadczenie,	 jeżeli	 łącznie	spełnione	zostały	
następujące	warunki:
1)	 stany	 chorobowe	 u	 Dziecka	 ujawniły	 się	 w	 okresie	 obejmowania	 ochroną	 z	 tytułu	 Wcześniejszej	 umowy	 ubezpieczenia	 obejmującej	

zakresem	wystąpienie	danego	Poważnego	zachorowania	Dziecka;
2)	 ochrona	 w	 stosunku	 do	 Ubezpieczonego	 z	 tytułu	 Wcześniejszej	 umowy	 ubezpieczenia	 obejmującej	 zakresem	 wystąpienie	 danego	

Poważnego	zachorowania	Dziecka	zakończyła	się;
3)	 okres	między	zakończeniem	ochrony	z	tytułu	Wcześniejszej	umowy	ubezpieczenia	obejmującej	zakresem	wystąpienie	danego	Poważnego	

zachorowania	Dziecka	a	datą	rozpoczęcia	ochrony	z	tytułu	Umowy	dodatkowej	był	nie	dłuższy	niż	31	dni.

Wypłata świadczenia

§ 14
1.	 Osoba	zgłaszająca	roszczenie	o	wypłatę	świadczenia	zobowiązana	jest	złożyć	w	Towarzystwie:

1)	 wniosek	o	wypłatę	świadczenia	wraz	z	oświadczeniem	potwierdzającym	dane	z	dokumentu	tożsamości	osoby	zgłaszającej	roszczenie;
2)	 kopię	aktu	urodzenia	Dziecka;
3)	 kopię	dokumentacji	medycznej	potwierdzającej	wystąpienie	Poważnego	zachorowania	Dziecka.

2.	 W	sytuacji,	gdy	dokumenty	wymienione	w	ust.	1	okazałyby	się	niewystarczające	do	ustalenia	odpowiedzialności	Towarzystwa	albo	wysokości	
świadczenia,	Towarzystwo	może	zwrócić	się	o	dostarczenie	innych,	określonych	w	wezwaniu	dokumentów.

3.	 Dokumenty,	o	których	mowa	w	ust.	1	i	2,	powinny	być	sporządzone	w	języku	polskim	lub	przetłumaczone	na	język	polski.	Koszty	tłumaczenia	
ponosi	osoba	zgłaszająca	roszczenie	o	wypłatę	świadczenia.

4.	 W	celu	uznania	zasadności	roszczenia	z	tytułu	Poważnego	zachorowania	Dziecka	Towarzystwo	może	skierować	Dziecko	na	badania	lekarskie.
	 Badania	lekarskie	przeprowadzane	są	w	placówkach	medycznych	współpracujących	z	Towarzystwem,	a	ich	koszt	pokrywa	Towarzystwo.
5.	 Towarzystwo	zobowiązane	jest	do	wypłaty	świadczenia	w	terminie	wskazanym	w	§	21	ust.	4	OWU,	z	zastrzeżeniem	§	21	ust.	5	OWU.

Postanowienia końcowe

§ 15
1.	 W	sprawach	nieuregulowanych	w	OWUD	stosuje	się	odpowiednio	postanowienia	OWU.
2.	 Niniejsze	OWUD	zostały	przyjęte	Uchwałą	Zarządu	Towarzystwa	i	obowiązują	od	23	czerwca	2022	roku.

Arkadiusz	Wiśniewski Roger Hodgkiss
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