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To jest materiał zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach,
w szczególności w ogólnych warunkach dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym
wypadkiem, kod warunków NWIP51 (OWU). Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy, zapoznaj się z OWU.
Zawarcie umowy jest dobrowolne.
INFORMACJA O PRODUKCIE:

• jest materiałem informacyjnym,
• nie jest częścią umowy ubezpieczenia (umowy),
• nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
• nie powinna być wyłączną podstawą do tego, aby podjąć decyzję o zawarciu umowy.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?
Ubezpieczamy życie ubezpieczonego.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?

• Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem w okresie naszej ochrony.
• W razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wypłacimy sumę ubezpieczenia aktualną w dniu śmierci. Śmierć i wypadek
muszą wystąpić w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

• Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie, które jest:

○ wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną śmierci,
○ niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego,
○ wywołane czynnikami zewnętrznymi.
• Umowę możesz zawrzeć wraz z zawarciem umowy podstawowej albo – jeśli już posiadasz umowę podstawową – w dniu najbliższej płatności
składki, o ile w umowie podstawowej nie zawiesiłeś opłacania składki regularnej i nie została ona zamieniona na ubezpieczenie bezskładkowe.
KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?

• Ubezpieczonym w umowie jest:

○ ubezpieczony z umowy podstawowej albo
○ współmałżonek/partner ubezpieczonego z umowy podstawowej – w takiej sytuacji współmałżonek/partner musi być objęty ochroną
w ramach umowy dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie.
• Umowę możesz zawrzeć na rzecz ubezpieczonego, którego wiek polisowy wynosi co najmniej 13 lat i nie więcej niż 74 lata, przy czym wiek
ubezpieczonego w chwili końca okresu ubezpieczenia nie może przekroczyć 75 lat.
• Na rzecz każdego ubezpieczonego zostaje zawarta odrębna umowa.
• Możemy odmówić zawarcia umowy, w szczególności z powodu wyników naszej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?

• Umowę zawieramy na czas określony, nie krótszy niż 1 rok i równy okresowi umowy podstawowej. Jest to tak zwany okres ubezpieczenia.
• Umowa kończy się w dniu rocznicy umowy podstawowej w roku, w którym wiek polisowy ubezpieczonego wynosi 75 lat.
GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
JAK I KIEDY OPŁACASZ SKŁADKĘ?

• Składkę opłacasz regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie) wraz ze składką za umowę podstawową, na rachunek bankowy,
którego numer wskazujemy w polisie.
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• Składkę uważamy za opłaconą, jeśli wpłynęła na wskazany przez nas rachunek bankowy.
• Składka zwiększy się, jeśli zdecydujesz się na indeksację lub podwyższenie sumy ubezpieczenia.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

• Nasza ochrona rozpoczyna się:

○ zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie podstawowej jeśli umowę zawierasz razem z umową podstawową,
○ w dniu najbliższej płatności składki, nie wcześniej jednak niż po wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – jeśli umowę zawierasz w trakcie
trwania umowy podstawowej.
• Nasza ochrona kończy się w dniu:
○ w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy,
○ w którym upłynie okres wypowiedzenia umowy,
○ śmierci ubezpieczonego,
○ w którym kończy się ochrona w umowie podstawowej,
○ w którym umowa podstawowa zamieni się na umowę bezskładkową,
○ w którym zakończy się ochrona w umowie terminowej zawartej na rzecz współmałżonka/partnera ubezpieczonego z umowy podstawowej,
○ w którym umowa podstawowa zamieni się na umowę z jednorazową płatnością składki – jeśli opłacisz składkę za umowę podstawową
jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia,
○ rocznicy umowy, w roku w którym wiek polisowy ubezpieczonego wynosi 75 lat.
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

• Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu,
który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

• Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał gdy ubezpieczony prowadził pojazd i:

○ nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, które są określone w przepisach prawa, lub
○ był po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości (w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii),
o ile okoliczności, o których mowa powyżej miały wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku będącego wypadkiem komunikacyjnym.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał bezpośrednio w wyniku zatrucia ubezpieczonego spożytym
alkoholem, użytymi narkotykami, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi (w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii), użycia środków farmakologicznych, o ile miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.
• Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanych w umowie
lub skończyła się nasza odpowiedzialność oraz w innych przypadkach, które wskazaliśmy w OWU.
JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

• Możesz odstąpić od umowy składając nam oświadczenie:

○ w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jesteś przedsiębiorcą,
○ w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą.

• Możesz wypowiedzieć umowę w każdym czasie, składając nam wypowiedzenie w formie pisemnej.
WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
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