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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 z Kartą apteczną,
kod warunków APKP30 (OWU). Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu
umowy, zapoznaj się z OWU.

lub terytorium: Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Watykanu, Monako, USA,
Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, przez 24 godziny na dobę.
Z Karty aptecznej można skorzystać w dowolnej aptece znajdującej się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawarcie umowy jest dobrowolne.

Jak i kiedy płaci się składkę?

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 zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego następujących zdarzeń w okresie naszej odpowiedzialności:
• leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku,
• wykonanie operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych.
Charakterystyka produktu – jakie są główne cechy naszego ubezpieczenia?
Ubezpieczenie może być zawarte wraz z zawarciem umowy podstawowej albo w trakcie jej trwania.
Jeżeli ubezpieczony przejdzie operację – jedną z 389 wymienionych
w Wykazie Operacji Chirurgicznych, trafi do szpitala po nieszczęśliwym
wypadku na dłużej niż 3 dni, to w ramach należnego świadczenia wydamy Kartę apteczną. Dzięki niej ubezpieczony będzie mógł odebrać
dowolne produkty w aptece do wartości ustalonego limitu. Wysokość
limitu równa jest wysokości świadczenia wynikającego z umowy.
Kto może zawrzeć z nami umowę, kogo ubezpieczamy?
Umowę może zawrzeć osoba, której wiek nie przekracza 64 lat w roku kalendarzowym, w którym przypadnie początek naszej odpowiedzialności.
Jak długo trwa umowa?
Umowa zawierana jest na czas określony:
• do najbliższej rocznicy polisy albo
• na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do najbliższej
rocznicy polisy.
W rocznicę polisy umowa przedłuża się na rok na tych samych warunkach, jeżeli nadal obowiązuje umowa podstawowa i żadna ze stron nie
postanowi inaczej.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie działa na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej

Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego z góry w pełnej
wymaganej kwocie razem ze składką za umowę podstawową oraz za
ten sam okres odpowiedzialności, co w umowie podstawowej.
Składkę uważa się za przekazaną – czyli opłaconą – zgodnie z zasadami, jakie obowiązują w umowie podstawowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Data początku odpowiedzialności podana jest w polisie.
Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się tylko wtedy, gdy jest odpowiedzialność w umowie podstawowej.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu operacji chirurgicznych
w okresie karencji, tj. w okresie 3 miesięcy od początku naszej odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie kwoty
dodatkowej sumy ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych
przeprowadzonych w okresie karencji, tj. okresie 3 pierwszych miesięcy obowiązywania podwyższonej sumy ubezpieczenia. Karencji nie
stosuje się, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej
wynika z nieszczęśliwego wypadku.
Nasza odpowiedzialność zakończy się w dniu zaistnienia jednej
z okoliczności:
• zakończenia odpowiedzialności w umowie podstawowej,
• otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
• upływu okresu wypowiedzenia umowy,
• zakończenia czasu trwania umowy – jeśli nie będzie przedłużona,
• rozwiązania umowy,
• końca miesiąca, w którym wydano Karty apteczne o łącznej wartości
równej lub przekraczającej 150% sumy ubezpieczenia.
Główne wyłączenia i ograniczenia ochrony – czego nie obejmuje
ubezpieczenie?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• rozpoczęcia pierwszego leczenia szpitalnego spowodowanego danym nieszczęśliwym wypadkiem po ponad 14 dniach od dnia zajścia
nieszczęśliwego wypadku,
• wykonania w okresie trwającym kolejne 2 miesiące więcej niż jednej
operacji chirurgicznej. Jeżeli w tym okresie konieczne jest przeprowadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, przyznajemy
ubezpieczonemu prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
najwyższego procentu sumy ubezpieczenia przysługującego za jedną
operację chirurgiczną spośród wykonanych,
• nie dostarczenia dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności
roszczenia.
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).
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Jak rozwiązać umowę?

Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczenia

Ubezpieczający może:
• odstąpić od umowy w terminie 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.

W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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