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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje
o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach, w szczególności
w ogólnych warunkach ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego,
kod warunków PTKP51 (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 ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia – co ubezpieczamy?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
• życie i zdrowie ubezpieczonego,
• zdarzenie w życiu ubezpieczonego dotyczące członków rodziny.

Jak długo trwa umowa?
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny
na dobę.
Jak i kiedy płaci się składkę?
Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego z góry w pełnej wymaganej kwocie.
Składkę uważa się za przekazaną z chwilą uznania wskazanego
przez nas rachunku bankowego.
Wysokość, częstotliwość oraz termin przekazywania składek
określone są w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• śmierć ubezpieczonego,
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
• śmierć ubezpieczonego spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym,
• trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem,
• śmierć małżonka,
• śmierć małżonka spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem,
• śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba
(jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że w dniu
śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia,
• śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy
ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo
ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje
ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego,
• osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,
• urodzenie dziecka – opcjonalnie do wyboru przez ubezpieczającego,
• urodzenie martwego dziecka – opcjonalnie do wyboru przez
ubezpieczającego.

Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego, następującego po przekazaniu składki. Pierwszą
składkę należy przekazać przed upływem 6 miesięcy, licząc od
końca okresu, za który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu grupowym. Data upływu terminu przekazania pierwszej składki
wskazana jest w dokumencie ubezpieczenia.

Charakterystyka produktu – jakie są główne cechy naszego
ubezpieczenia?

Nasza odpowiedzialność zakończy się w dniu zaistnienia jednej
z okoliczności:
• otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
• upływu okresu wypowiedzenia umowy,
• rozwiązania umowy ubezpieczenia,
• śmierci ubezpieczonego,
• upływu 1 miesiąca, licząc od końca okresu, za który została przekazana ostatnia składka (okres wydłużonej naszej odpowiedzialności).

Ubezpieczenie dla osób, które odchodzą z ubezpieczenia grupowego na emeryturę, rentę, urlop wychowawczy albo zmieniają pracę.
Nie ma konieczności robienia badań lekarskich, aby zawrzeć
ubezpieczenie.
Ubezpieczenie można zawrzeć w każdym wieku – po odejściu
z ubezpieczenia grupowego.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenia
dodatkowe.
Kto może zawrzeć z nami umowę, kogo ubezpieczamy?
Ubezpieczamy osobę, której przysługuje prawo indywidualnego
kontynuowania ubezpieczenia grupowego.

Nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
w okresie karencji, tj. w okresie 6 miesięcy od początku naszej
odpowiedzialności w przypadku śmierci ubezpieczonego, śmierci
członka rodziny, osierocenia dziecka, urodzenia martwego dziecka
lub w okresie 9 miesięcy – w przypadku urodzenia dziecka.
Karencja ma zastosowanie, jeżeli:
• początek odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego przypada później niż w czwartym miesiącu, licząc od końca okresu,
za który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu grupowym,
• w przypadku wznowienia odpowiedzialności,
• w przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia (do kwoty
dodatkowej sumy ubezpieczenia).
Karencji nie stosuje się, jeżeli śmierć ubezpieczonego lub członka
rodziny była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

Główne wyłączenia i ograniczenia ochrony – czego nie
obejmuje ubezpieczenie?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• braku związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią
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ubezpieczonego albo śmiercią małżonka, albo trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
• śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od zawarcia umowy,
• nie dostarczenia dokumentów niezbędnych dla ustalenia
zasadności roszczenia.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli dana sytuacja
nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji
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wskazanej w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność (np. z powodu nieopłacenia składki).
Wynagrodzenie dystrybutora
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
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