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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach,
w szczególności w ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia z kartą apteczną, o kodzie warunków APGP36 (OWU).
Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy, zapoznaj się z OWU.
Zawarcie umowy jest dobrowolne.
INFORMACJA O PRODUKCIE
• jest prezentowana w celach informacyjnych,
• nie jest częścią umowy ubezpieczenia (umowy),
• nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
• nie powinna stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?
Ubezpieczamy Twoje zdrowie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje Twój pobyt w szpitalu wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w okresie naszej ochrony
przewidzianej w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?
W razie Twojego pobytu w szpitalu wydajemy Ci kartę apteczną, która umożliwia odbiór produktów w aptece o wartości 100% sumy
ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu. W każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, które trwają między rocznicami polisy,
możesz odebrać produkty w aptece – maksymalnie za trzy rozpoczęte w tym czasie pobyty w szpitalu, które są objęte naszą ochroną
w dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego.
Umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie wraz z:
1) ubezpieczeniem podstawowym oraz
2) dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek leczenia szpitalnego.
KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?
Umowę ubezpieczenia dodatkowego zawiera ubezpieczający, który przekazuje składki za ubezpieczenie.
Możesz przystąpić do umowy ubezpieczenia dodatkowego, jeśli przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia podstawowego i umowy
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?
Ubezpieczający może zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia dodatkowego na rok. Jeśli zawiera z nami umowę ubezpieczenia
dodatkowego pomiędzy rocznicami polisy, to nasza ochrona działa do najbliższej rocznicy polisy.
Umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia zostanie przedłużona – jeśli przedłużona zostanie umowa ubezpieczenia
podstawowego i umowa dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego i żadna ze stron nie postanowi
inaczej.
GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa w Polsce, 24 godziny na dobę.
JAK I KIEDY PŁACI SIĘ SKŁADKĘ?
Częstotliwość oraz termin przekazywania składek określone są we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzone w polisie.
Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Nasza ochrona rozpoczyna się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Nasza ochrona w stosunku do ubezpieczonego kończy się:
• z dniem zakończenia naszej ochrony w ubezpieczeniu podstawowym lub dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek
leczenia szpitalnego,
• z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego, że odstępuje od umowy,
• z dniem zakończenia naszej ochrony w zakresie ubezpieczenia dodatkowego – jeśli nie jest przedłużane,
• z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia dodatkowego i za który otrzymaliśmy składkę,
• z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego,
• z dniem, w którym umowa w zakresie ubezpieczenia dodatkowego ulega rozwiązaniu.
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• czwartego i kolejnych pobytów w szpitalu w każdym rocznym okresie obowiązywania umowy,
• zdarzeń będących przyczyną wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu podstawowym,
• nie dostarczenia dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności roszczenia.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanej
w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność (np. z powodu nieopłacenia składki).
JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia dodatkowego w terminie 30 dni od zawarcia umowy, a w przypadku gdy
ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Po tym czasie ubezpieczający może rozwiązać umowę
poprzez jej pisemne wypowiedzenie. Umowę ubezpieczenia dodatkowego można rozwiązać w wyniku jej nieprzedłużenia.
WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA UBEZPIECZENIA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
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