Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANE UBEZPIECZENIE RODZINNE NA ŻYCIE
Kod warunków: D1KP10, D2KP10, D3KP10, D4KP10, D7KP10
Wersja dokumentu z dnia 1.10.2018 r.
To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach, w szczególności w ogólnych
warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie, kod warunków
D1KP10, D2KP10, D3KP10, D4KP10, D7KP10 wraz z postanowieniami
dodatkowymi do ogólnych warunków ubezpieczenia, kod zmiany DIU0001
(OWU). Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy, zapoznaj się z OWU.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

Zawarcie umowy jest dobrowolne.

Nie ponosimy odpowiedzialności w okresie karencji, tj. w okresie
6 miesięcy od początku odpowiedzialności w przypadku śmierci
ubezpieczonego lub współubezpieczonego albo z tytułu urodzenia się
dziecka ubezpieczonemu.
Karencja ma zastosowanie w przypadku:
• złożenia wniosku o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia po
upływie trzech miesięcy, licząc od końca ostatniego miesiąca, za który
opłacono składkę w ubezpieczeniu, które uprawnia do kontynuacji,
• wznowienia odpowiedzialności,
• podwyższenia sumy ubezpieczenia (do kwoty dodatkowej sumy
ubezpieczenia).
Karencji nie stosuje się, jeżeli śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

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 ubezpieczonego,
• zdarzenie w życiu ubezpieczonego dotyczące współubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia (w zależności od typu ubezpieczenia) obejmuje:
• śmierć ubezpieczonego (D1KP10, D2KP10, D3KP10, D4KP10, D7KP10),
• śmierć współubezpieczonego: śmierć małżonka, śmierć dziecka,
śmierć rodziców ubezpieczonego i jego małżonka (D1KP10, D2KP10,
D3KP10, D4KP10, D7KP10),
• urodzenie martwego dziecka (D1KP10, D2KP10, D3KP10, D4KP10, D7KP10),
• urodzenie dziecka (D1KP10, D2KP10, D3KP10, D4KP10),
• osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (D3KP10).
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY
NASZEGO UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczenia można zawrzeć bez względu na stan zdrowia.
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenia dodatkowe.
KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?
Ubezpieczamy osobę, której przysługuje prawo indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?
Umowę zawieramy na czas nieokreślony.
GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
JAK I KIEDY PŁACI SIĘ SKŁADKĘ?

Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po opłaceniu składki. Pierwszą składkę należy
opłacić przed upływem 9 miesięcy, licząc od końca okresu, za który opłacono ostatnią składkę w ubezpieczeniu, które uprawnia do kontynuacji.

Nasza odpowiedzialność zakończy się w dniu zaistnienia jednej
z okoliczności:
• w dniu otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
• w dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy,
• w dniu rozwiązania umowy,
• śmierci ubezpieczonego,
• upływu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, za który
została opłacona ostatnia składka.
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY
– CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• gdy osobą zgłaszającą roszczenie jest osoba inna niż uprawniona do
otrzymania roszczenia w świetle umowy,
• 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).
JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Ubezpieczający może:
• odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy,
• wypowiedzieć umowę w każdym czasie, na piśmie z jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie
prowizyjne.

Składka opłacana jest przez ubezpieczającego w pełnej wymaganej kwocie.
Wysokość, częstotliwość oraz termin przekazywania składek określone
są w dokumencie ubezpieczenia.
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)

PZUŻ 7496

