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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje
o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach, w szczególności
w ogólnych warunkach zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie
rolników, kod warunków D8KP10, wraz z postanowieniami dodatkowymi
do ogólnych warunków ubezpieczenia, kod zmiany DIU0001 (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 ubezpieczonego,
• zdarzenie w życiu ubezpieczonego dotyczące współubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• śmierć ubezpieczonego,
• śmierć małżonka,
• śmierć dziecka własnego lub przysposobionego, pasierba (jeżeli
nie żyje ojciec lub matka), a także noworodka martwo urodzonego,
zarejestrowanego w urzędzie stanu cywilnego,
• śmierć rodziców ubezpieczonego i rodziców małżonka; za rodziców
uważa się również ojczyma i macochę, jeżeli nie żyje ojciec lub matka,
a także rodziców przysposabiających.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
– JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?
Ubezpieczenie można zawrzeć bez wglądu na wiek i stan zdrowia.
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?
Składka opłacana jest przez ubezpieczającego w pełnej wymaganej kwocie.

Wysokość, częstotliwość oraz termin przekazywania składek określone
są w dokumencie ubezpieczenia.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po opłaceniu składki. Pierwszą składkę należy
opłacić przed upływem 12 miesięcy, licząc od końca okresu, za który przekazano ostatnią składkę w ubezpieczeniu, które uprawnia do kontynuacji.
W okresie karencji, tj. w okresie 6 miesięcy od początku naszej
odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do
świadczenia związanego ze zgonem będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku.
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),
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,
• z upływem 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:
• jeżeli występujący o świadczenie umyślnym czynem karalnym spowodował zgon ubezpieczonego lub współubezpieczonego
• 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 ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia
umowy,
• wypowiedzieć umowę w każdym czasie.
WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA UBEZPIECZENIA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie
prowizyjne.
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