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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach,
w szczególności w ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia PZU Na Wypadek, kod warunków WDKP30 (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 stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?
Ubezpieczamy Twoje zdrowie.
Zakres ochrony obejmuje:
 
trwałe uszkodzenie ciała wymienione w załączniku nr 1 do OWU,
 
złamanie kości wymienione w załączniku nr 3 do OWU,
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem w okresie ochrony.

•
•

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?
Jeżeli wystąpi u Ciebie trwałe uszkodzenie ciała lub złamanie kości:
 
wypłacimy Ci określony odpowiednio w załącznikach nr 1 i 3 do OWU procent sumy ubezpieczenia, która obowiązywała
w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku oraz
 
zrealizujemy usługi medyczne wymienione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 4 do OWU. Z usług medycznych możesz
korzystać przez okres 1 roku od dnia wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z usług medycznych.

•
•

KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?
Umowę możesz zawrzeć wraz z zawarciem umowy podstawowej albo w trakcie jej trwania.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?
Umowę zawierasz na czas określony – do najbliższej rocznicy polisy.
Umowa przedłuża się na kolejny rok na tych samych warunkach, jeżeli:
 
nadal obowiązuje umowa podstawowa i
 
żadna ze stron, czyli Ty ani my, nie postanowi inaczej.

•
•

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Usługi medyczne realizujemy we
wskazanych placówkach medycznych w Polsce.

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)

JAK I KIEDY PŁACI SIĘ SKŁADKĘ?
Wysokość składki ustalamy na podstawie częstotliwości jej opłacania i sumy ubezpieczenia. Wysokość składki znajdziesz
w polisie.
Składkę opłacasz:
 
w pełnej kwocie oraz
 
razem ze składką za umowę podstawową, oraz
 
za ten sam okres ochrony, co w umowie podstawowej.

•
•
•

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Okres ochrony w tej umowie rozpocznie się tylko wtedy, gdy obowiązuje ochrona w umowie podstawowej. Datę początku
ochrony znajdziesz w polisie.
Okres ochrony w tej umowie kończy się w dniu, w którym:
 
skończy się ochrona w umowie podstawowej,
 
otrzymamy od Ciebie odstąpienie od tej umowy,
 
skończy się okres wypowiedzenia tej umowy,
 
skończy się czas trwania tej umowy – jeśli nie będzie przedłużona,
 
ta umowa rozwiąże się za porozumiem stron.
Zakończenie okresu ochrony w tej umowie nie wywiera skutku na umowę podstawową.

•
•
•
•
•

GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
 
gdy prowadziłeś pojazd w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, jeśli miało to wpływ na zajście zdarzenia,
 
braku związku przyczynowo-skutkowego między nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszkodzeniem ciała lub
złamaniem kości,
 
skutków nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed początkiem ochrony.
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?
Możesz:
 
odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od zawarcia umowy,
 
wypowiedzieć umowę w każdym czasie, na piśmie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,
 
nie przedłużyć umowy najpóźniej 30 dni przed rocznicą polisy.

•
•
•

WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA UBEZPIECZENIA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

801 102 102

Opłata zgodna z taryfą operatora
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