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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 na wypadek zawału serca albo udaru mózgu, kod warunków UMKP30 (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 przejście zawału serca albo udaru mózgu w okresie ochrony. Zakres ochrony obejmuje tylko jedno zdarzenie.
Charakterystyka produktu – jakie są główne cechy naszego ubezpieczenia?
Jeżeli przejdziesz zawał serca albo udar mózgu, wypłacimy Ci 100% sumy ubezpieczenia, która obowiązywała w dniu przejścia zawału
serca albo udaru mózgu.
Kto może zawrzeć z nami umowę, kogo ubezpieczamy?
Przed zawarciem umowy oceniamy Twój stan zdrowia na podstawie informacji, które podasz w ankiecie medycznej.
Umowę możesz zawrzeć, jeżeli:
• nie przeszedłeś zawału serca albo udaru mózgu,
• pozytywnie oceniliśmy Twój stan zdrowia – na podstawie wypełnionej przez Ciebie ankiety medycznej.
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.
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.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56,
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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,
• przejdziesz zawał serca albo udar mózgu.
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 drugiego i kolejnych zachorowań – zakres ochrony obejmuje tylko jedno zachorowanie.
• Zobowiązany jesteś podać do naszej wiadomości wszystkie znane Ci okoliczności, o które pytamy przed zawarciem umowy w ankiecie
medycznej. Nie ponosimy odpowiedzialności, czyli nie wypłacimy Ci świadczenia, za skutki okoliczności, których z naruszeniem
zdania poprzedniego nie podałeś do naszej wiadomości. Jeżeli umyślnie nie podałeś do naszej wiadomości wszystkich znanych
Ci okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy w ankiecie medycznej lub innym dokumencie, to w razie wątpliwości,
przyjmujemy, że przejście zawału serca albo udaru mózgu było skutkiem okoliczności, które zataiłeś. Jeżeli do przejścia zawału serca
albo udaru mózgu doszło po upływie trzech lat od chwili zawarcia umowy, to nie możemy podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy
podałeś nieprawdziwe informacje.
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.
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