Grupowe ubezpieczenie dla posiadaczy kart
kredytowych wydawanych przez Bank Pekao S.A.
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Pełne informacje podane przed objęciem umową ubezpieczenia i informacje umowne podane są w innych dokumentach,
tj. Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych wydawanych przez Bank Pekao S.A.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to pakiet ubezpieczeń, który należy do grupy: 1, 8, 9, 13, 16, 18 działu II w klasyfikacji ubezpieczeń zawartej w załączniku do
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:
 Ubezpieczenie podróżne w tym
– ubezpieczenie NNW – obejmuje śmierć w wyniku
nieszczęśliwego wypadku;
– ubezpieczenie kosztów leczenia – obejmuje koszty leczenia
na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku, w tym hospitalizację i leczenie ambulatoryjne,
transport medyczny;
– ubezpieczenie assistance – obejmuje m.in. transport
ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania, pokrycie
kosztów poszukiwania i ratownictwa;
– ubezpieczenie assistance Pakiet Sport – obejmuje m. in.
naprawa uszkodzonego sprzętu lub jego wynajem, zwrot
kosztów niewykorzystanego Ski-passu;
– ubezpieczenie OC w podróży w związku z wykonywaniem
czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie podróżne nie obejmuje m.in.:
	wyjazdów w celu planowego leczenia,
	wyjazdów do kraju stałego zamieszkania (za wyjątkiem osób na
stałe zamieszkałych w Polsce i udających się na zorganizowany
wyjazd w Polsce).

 Ubezpieczenie zakupów (za które płatność została
zrealizowana przy użyciu karty kredytowej) obejmuje utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie towaru w wyniku kradzieży
z włamaniem, rabunku, zdarzenia losowego, które zaszło
w domu lub akcji ratowniczej prowadzonej w związku
ze zdarzeniem losowym, w przypadku gdy zdarzenie
ubezpieczeniowe wystąpi maksymalnie w ciągu 180 dni od dnia
dokonania zakupu towaru.
 Ubezpieczenie transakcji internetowych (za które płatność
została zrealizowana przy użyciu karty kredytowej) obejmuje
niedostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość lub dostarczenie
towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.
 wariant Standard:
– ubezpieczenie zakupów – do 1 000 zł,
– ubezpieczenie transakcji internetowych – do 1 000 zł.
 wariant Złoty:
– ubezpieczenie NNW – do 100 000 zł,
– ubezpieczenie kosztów leczenia – do 100 000 zł,
– ubezpieczenie assistance w ramach kosztów leczenia,
– ubezpieczenie zakupów - do 3 000 zł,
– ubezpieczenie transakcji internetowych - do 3 000 zł.
 wariant Platynowy:
– ubezpieczenie NNW – do 200 000 zł,
– ubezpieczenie kosztów leczenia – do 200 000 zł,
– ubezpieczenie assistance w ramach kosztów leczenia,
– ubezpieczenie assistance Pakiet Sport – do 2 000 zł, kwota
wypłaty świadczenia zależy od rodzaju usługi,
– ubezpieczenie OC – do 200 000 zł,
– ubezpieczenie zakupów – do 6 000 zł,
– ubezpieczenie transakcji internetowych – do 6 000 zł.

Ubezpieczenie zakupów nie obejmuje m.in.:
	towarów, za które płatność nie została zrealizowana przy użyciu
karty kredytowej.
Ubezpieczenie transakcji internetowych nie obejmuje m.in.:
	towarów dostarczanych poza terytorium RP.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W przypadku ubezpieczenia NNW z ochrony ubezpieczeniowej
wyłączamy m.in. wypadki powstałe:
	
w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub
używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
	
w związku z popełnieniem przez ubezpieczonego samobójstwa.
W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance
wyłączone są koszty powstałe m.in. z tytułu:
	
leczenia chorób przewlekłych,
	
leczenia zaostrzeń, powikłań chorób przewlekłych,
	
zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, w tym nerwic,
	
leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, leczenia
stanów związanych z nosicielstwem wirusa HIV,
	
przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego
leczenia bezpłodności lub ograniczonej płodności.
W przypadku ubezpieczenia OC PZU SA nie odpowiada za szkody
m.in.:
	
wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim
ubezpieczonego,
	
polegające na zapłacie następujących należności
pieniężnych: kar pieniężnych, kar umownych, grzywien
sądowych, kar administracyjnych, podatków lub innych
należności publicznoprawnych.
W przypadku ubezpieczenia zakupów wyłączone są szkody m.in.:
	
powstałe w wyniku zużycia, korozji, oksydacji, powolnego
i stopniowego niszczenia,
	
powstałe na skutek niezgodnego z instrukcją użytkowania
towaru,
	
dotyczące kosztów instalacji lub konserwacji towaru,
	
których wartość nie przekracza 200 zł.
W przypadku ubezpieczenia transakcji internetowych wyłączone
są m.in. szkody:
	
gdy towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas
transportu z winy przewoźnika,
	
gdy towar został zakupiony na kwotę poniżej 200 zł lub gdy
wartość kwoty do zwrotu wynosi mniej niż 100 zł.
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie podróżne – w Polsce i w związku z podróżą po Polsce (zorganizowany wypoczynek),
	Ubezpieczenie podróżne – poza Polską i na terytorium Polski w związku z podróżą poza granice Polski (od wyjścia z domu w celu bezpośredniego
udania się w podróż w Europie lub w świecie),
Ubezpieczenie zakupów – cały świat,
Ubezpieczenie transakcji internetowych – Polska.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
− w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktować się z Centrum Pomocy
oraz podać wszystkie dane niezbędne do zorganizowania potrzebnej pomocy,
− w przypadku ubezpieczenia OC powiadomić Centrum Pomocy w ciągu 7 dni o zajściu wypadku ubezpieczeniowego oraz umożliwić Centrum
Pomocy dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,
− w przypadku objęcia ubezpieczeniem w wariancie Platynowym przekazać OWU, ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie
ubezpieczeniowym oraz Kartę Produktu współuczestnikowi podróży.
Pełna lista obowiązków ubezpieczonego znajduje się w OWU.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest przez ubezpieczającego za każdy miesięczny okres ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia w stosunku do danego ubezpieczonego wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i jest automatycznie wznawiana na kolejne
miesięczne okresy ubezpieczenia odpowiadające miesiącom kalendarzowym.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
1) z tytułu ubezpieczenia zakupów, ubezpieczenia transakcji internetowych - od momentu aktywacji karty kredytowej;
2) z tytułu ubezpieczenia podróżnego - od momentu aktywacji karty kredytowej i z chwilą rozpoczęcia podróży.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy ubezpieczenia;
3) z dniem rozwiązania umowy o kartę;
4) z dniem śmierci ubezpieczonego będącego posiadaczem karty głównej lub karty dodatkowej,
5)	z dniem upływu ważności tej karty głównej lub dodatkowej, z wyłączeniem przypadku wydania przez Bank w miejsce tej karty nowej karty
w ramach tej samej umowy o kartę;
6)	z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym została zastrzeżona karta główna lub karta dodatkowa, z wyłączeniem przypadku wydania
przez Bank w miejsce tej karty nowej karty w ramach tej samej umowy o kartę.
Pełna informacja o końcu ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w OWU.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie za pośrednictwem ubezpieczającego poprzez złożenie
oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jeżeli zostały w tym celu udostępnione
przez ubezpieczającego. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia ochrona wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową
w trakcie trwania umowy o kartę nie jest możliwe.
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