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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach, w szczególności
w ogólnych warunkach dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia następstw ciężkich chorób, kod warunków UZIP50 (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 podjęć decyzję o zawarciu ubezpieczenia.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?
Ubezpieczamy zdrowie ubezpieczonego. W razie jego zachorowania zorganizujemy usługi medyczne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY NASZEGO UBEZPIECZENIA?

• Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dodatkowym. Możesz je zawrzeć tylko z ubezpieczeniem podstawowym.
• Ubezpieczenie zawieramy na czas określony – w momencie zawierania ubezpieczenia podstawowego albo w dniu najbliższej płatności
składki za ubezpieczenie podstawowe.
• Ubezpieczony może skorzystać z usług medycznych, jeśli wystąpi u niego jedna z następujących ciężkich chorób:
o nowotwór złośliwy,
o niezłośliwy guz mózgu,
o udar mózgu,
o zawał serca.

W razie wystąpienia u ubezpieczonego ciężkiej choroby w okresie naszej ochrony, zorganizujemy usługi medyczne:
o konsultacje lekarskie,
o badania diagnostyczne,
o rehabilitację,
o opiekę psychologa,
o wsparcie opiekuna.
Usługi medyczne zorganizujemy i sfinansujemy dla jednej z ciężkich chorób, do wyczerpania się ich limitu ilościowego i nie dłużej niż
przez 3 lata licząc od momentu uzyskania przez ubezpieczonego prawa do korzystania z usług medycznych.
 W ramach dodatkowej ochrony ubezpieczony może skorzystać z laboratoryjnych badań profilaktycznych raz na dwa lata – od drugiej
i czwartej rocznicy umowy.
 Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi z powodu jednej z ciężkich chorób, wówczas każda osoba bliska dla ubezpieczonego otrzyma
wsparcie psychologiczne.

•
•

KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?

• Umowę zawieramy z Tobą, czyli ubezpieczającym. Ty wskazujesz ubezpieczonego (siebie lub inną osobę), którego zdrowie obejmiemy
ochroną. Ubezpieczający to osoba, która opłaca składki. Może to być zarówno osoba prawna, jak i fizyczna.
• Ubezpieczony to osoba fizyczna, której zdrowie jest ubezpieczone. Musi mieć co najmniej 18 lat i nie więcej niż 60 lat. Wiek
ubezpieczonego liczymy nie według jego daty urodzenia tylko według roku kalendarzowego, w którym się urodził.

PRZYKŁAD
Jeśli ubezpieczony urodził się 1 czerwca 1989 r. i chce zawrzeć ubezpieczenie od 1 lutego 2019 r. to dla nas ma
30 lat, mimo że trzydzieste urodziny będzie obchodził za 4 miesiące.
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)

• Ty i ubezpieczony możecie być jedną i tą samą osobą, ale możecie być również różnymi osobami, np. Ty zawierasz umowę jako
ubezpieczający (opłacasz składki), ale ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdrowie żony (jest ona wówczas ubezpieczoną) 
• Możemy odmówić zawarcia umowy:
o jeśli posiadasz już to ubezpieczenie lub
o kiedykolwiek otrzymałeś pozytywną decyzję ostateczną po złożeniu wniosku o realizację usług medycznych w ramach
tej umowy.

JAK DŁUGO TRWA UMOWA?

• Umowę zawieramy na czas określony, który wskazujemy w polisie (jest to tzw. okres ubezpieczenia). Okres ubezpieczenia trwa:
o 5 lat, jeśli zawierasz umowę wraz z ubezpieczeniem podstawowym albo w rocznicę ubezpieczenia podstawowego,

albo
o 4 lata i taką liczbę miesięcy, jaka pozostanie do najbliższej rocznicy ubezpieczenia podstawowego – jeśli umowę zawierasz po
zawarciu ubezpieczenia podstawowego i opłacasz składki z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub półroczną.
PRZYKŁAD
1 czerwca 2019 r. zawarłeś ubezpieczenie podstawowe, a 1 grudnia 2019 r. zawarłeś tę umowę dodatkową. Umowa
ta będzie trwać do 31 maja 2024 r. czyli 4 lata i 6 miesięcy. Jeżeli zawrzesz umowę na kolejny okres, będzie ona
trwała od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r. czyli 5 pełnych lat.

• Okres ubezpieczenia upływa:

o z końcem okresu ubezpieczenia,
o z końcem ubezpieczenia podstawowego,
o w dniu rocznicy umowy, w roku w którym wiek polisowy ubezpieczonego wynosi 65 lat.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.
W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby, usługi medyczne realizowane są we wskazanych placówkach medycznych na terenie Polski.

JAK I KIEDY OPŁACASZ SKŁADKĘ?

• Składkę opłacasz:

o na rachunek bankowy, którego numer jest wskazany w polisie,
o za umowę dodatkową wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Jeśli ubezpieczony zachoruje na jedną z ciężkich chorób i otrzyma decyzję ostateczną o możliwości korzystania z usług medycznych,
to ubezpieczający nie będzie płacić kolejnych składek za to ubezpieczenie.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

• Nasza ochrona w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie.
• Nasza ochrona kończy się w dniu:

o w którym kończy się ochrona w ubezpieczeniu podstawowym,
o w którym nastąpi śmierć ubezpieczonego,
o otrzymamy Twoje oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia,
o w którym upłynie okres wypowiedzenia umowy,
o w którym zakończy się okres ubezpieczenia,
o otrzymania decyzji ostatecznej o możliwości korzystania z usług medycznych,
o w którym zamienimy ubezpieczenie podstawowe na ubezpieczenie bezskładkowe,
o w którym opłacisz składki za ubezpieczenie podstawowe jednorazowo do końca okresu ubezpieczenia.

GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE ?
zwolnieni z udzielania ochrony z tytułu następstw ciężkiej choroby, jeśli spełniły się łącznie warunki:
• Joesteśmy
 
ubezpieczony nie podał do naszej wiadomości wszystkich znanych sobie okoliczności, o które go pytaliśmy przed
zawarciem umowy,
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o przyczyną ciężkiej choroby ubezpieczonego były okoliczności, których ubezpieczony nie podał do naszej wiadomości, a o które
pytaliśmy przed zawarciem umowy.

• Nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, jeżeli wystąpienie ciężkiej choroby było spowodowane lub

zaszło bezpośrednio wskutek obrażeń, których ubezpieczony doznał gdy był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
o ile stan ubezpieczonego miał wpływ na wystąpienie ciężkiej choroby.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności jeśli dana sytuacja nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanej
w umowie, lub skończyła się nasza ochrona (np. z powodu nieopłacenia składki).

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Możesz odstąpić od umowy:
o w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jesteś przedsiębiorcą,
o w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą.

Po tym czasie możesz rozwiązać umowę w każdym czasie. Wystarczy, że dostarczysz pisemne wypowiedzenie.

WYNAGRODZENIA DYSTRYBUTORA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

801 102 102

Opłata zgodna z taryfą operatora
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