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DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE TERMINOWE NA ŻYCIE DZIECKA
Kod warunków: DTIP50
Wersja dokumentu z dnia 1 grudnia 2020 r.
To jest materiał zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach,
w szczególności w ogólnych warunkach dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie dziecka, kod warunków DTIP50 (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 dziecka.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?

• Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego dziecka w okresie naszej ochrony.
• Jeśli ubezpieczone dziecko umrze w okresie ochrony, wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, która jest aktualna w dniu jego śmierci.
• Świadczenie przysługuje uposażonemu. Uposażonego wskazuje ubezpieczone dziecko lub jego przedstawiciel.
• 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?

• Umowę zawieramy z Tobą, czyli ubezpieczającym.
• Ubezpieczonym w umowie jest ubezpieczone dziecko.
• Umowę 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.

• Na rzecz każdego ubezpieczonego dziecka zostaje zawarta odrębna umowa.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?

• Umowę zawieramy na czas określony, zwany okresem ubezpieczenia.
• Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat.
• Maksymalny okres ubezpieczenia nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy przypadającej w roku, w którym wiek polisowy ubezpieczonego
dziecka wyniesie 22 lata.

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.

• Składkę uważamy za opłaconą, jeśli wpłynęła na wskazany przez nas rachunek bankowy.
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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 przez nas zgody na zawarcie umowy – jeśli umowę zawierasz
w trakcie trwania umowy podstawowej.
• Nasza 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 zakończy się okres ubezpieczenia umowy,
○ w którym zakończy się ochrona w umowie podstawowej,
○ w którym umowa podstawowa zmieni się na umowę bezskładkową,
○ w którym umowa podstawowa zmieni 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?

• Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu śmierci, jeśli śmierć ubezpieczonego dziecka 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.

• Jeśli ubezpieczający lub przedstawiciel ubezpieczonego dziecka umyślnie nie podali do naszej wiadomości wszystkich znanych im okoliczności,

o które pytaliśmy w sposób określony w pkt. powyżej przed zawarciem umowy przyjmuje się, że śmierć ubezpieczonego dziecka była skutkiem
tych okoliczności.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za śmierć ubezpieczonego dziecka, która powstała:
○ wskutek działań wojennych,
○ wskutek czynnego uczestnictwa ubezpieczonego dziecka w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
○ wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczone dziecko czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego
przestępstwa,
○ wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.
• 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 nie otrzymuje wynagrodzenia prowizyjnego.
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