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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 operacji chirurgicznych dziecka, kod warunków
DOIP50 (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),
• n ie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
• n ie powinna być wyłączną podstawą do tego, aby podjąć decyzję o zawarciu umowy.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?

• U
 bezpieczamy zdrowie ubezpieczonego dziecka.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?

• Z akres ubezpieczenia obejmuje przebycie przez ubezpieczone dziecko w okresie naszej ochrony operacji chirurgicznych wymienionych
w Wykazie Operacji Chirurgicznych, który jest załącznikiem do OWU.

• W
 ypłacimy ubezpieczonemu dziecku świadczenie za operację chirurgiczną zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych,

w wysokości:
100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy,
 
75% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy,
 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy,
 25% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy,
 5% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej V klasy.
• M
 aksymalna wartość świadczeń z umowy wynosi 500% sumy ubezpieczenia ale nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia w roku polisowym.
• W
 każdym okresie trwającym kolejne 2 miesiące umowy wypłacimy tylko jedno świadczenie. Jeżeli w tym okresie konieczne jest
przeprowadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, wypłacimy najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację
chirurgiczną spośród wykonanych.
• U
 mowę 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?

• U
 mowę zawieramy z Tobą czyli ubezpieczającym.
• U
 bezpieczonym w umowie jest ubezpieczone dziecko.
• U
 mowę możesz zawrzeć na rzecz ubezpieczonego dziecka, które:
 ukończyło 3 miesiące na dzień złożenia wniosku o ubezpieczenie i którego wiek polisowy na dzień zawarcia umowy wynosi nie więcej niż 17 lat,
 jest objęte ochroną w ramach umowy dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie dziecka.
• W
 iek polisowy to wiek liczony nie według daty urodzenia ubezpieczonego dziecka, tylko według roku kalendarzowego, w którym ubezpieczone
dziecko się urodziło.

• N
 a rzecz każdego ubezpieczonego dziecka zostaje zawarta odrębna umowa.
• M
 ożemy odmówić zawarcia umowy, w szczególności z powodu wyników naszej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?

• U
 mowę zawieramy na:
 5
 lat, jeśli zawierasz umowę wraz z umową podstawową albo w rocznicę umowy podstawowej,

albo
 4 lata i taką liczbę miesięcy, jaka pozostanie do najbliższej rocznicy umowy podstawowej – jeśli umowę zawierasz po zawarciu umowy podstawowej i opłacasz składki z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub półroczną.
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GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
JAK I KIEDY OPŁACASZ SKŁADKĘ?

• S kładkę opłacasz regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie) wraz ze składką za umowę podstawową, na rachunek bankowy,
którego numer wskazujemy w polisie.

• S kładkę uważamy za opłaconą, jeśli wpłynęła na wskazany przez nas rachunek bankowy.
• S kładka zwiększy się, jeśli zdecydujesz się na indeksację lub podwyższenie sumy ubezpieczenia.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

• N
 asza 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 przez nas zgody na zawarcie umowy – jeśli umowę zawierasz
w trakcie trwania umowy podstawowej.
• N
 asza ochrona kończy się w dniu:
 w którym otrzymamy Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 w którym upłynie okres wypowiedzenia umowy,
 śmierci ubezpieczonego dziecka,
 w którym wyczerpie się maksymalny limit świadczenia,
 w którym zakończy się okres ubezpieczenia umowy,
 w którym zakończy się ochrona w umowie podstawowej,
 w którym zakończy się ochrona w umowie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie dziecka,
 w którym umowa podstawowa zamieni się na umowę bezskładkową,
 w którym umowa podstawowa zamieni się na umowę z jednorazową płatnością składki – jeśli opłacisz składkę za umowę podstawową jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia.



GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

• N
 ie ponosimy odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej ubezpieczonego dziecka, jeśli operacja była skutkiem okoliczności znanych
•
•
•
•

ubezpieczającemu lub przedstawicielowi ubezpieczonego dziecka, których ubezpieczający lub przedstawiciel ubezpieczonego dziecka nie podali
do naszej wiadomości, a o które pytaliśmy ich we wniosku o ubezpieczenie oraz w innych pismach przed zawarciem umowy.
J eśli ubezpieczający, ubezpieczone dziecko lub przedstawiciel ubezpieczonego dziecka umyślnie nie podali do naszej wiadomości wszystkich
znanych im okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy, to – w razie wątpliwości – przyjmuje się, że przebycie operacji i jej
następstwa są skutkiem tych okoliczności.
N
 ie ponosimy odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej, której konieczność przeprowadzenia powstała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, który miał miejsce przed początkiem naszej ochrony.
J esteśmy zwolnieni z odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznej kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej
niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie naszej ochrony lub następstw choroby nowotworowej
zdiagnozowanej w okresie naszej ochrony.
P
 onadto 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?

• M
 ożesz 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.
• M
 ożesz 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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