Ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt –
Ochrona Spłaty z Allianz

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Produkt: B
 ezpieczny Kredyt – Ochrona Spłaty z Allianz
dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych ING Banku Śląskiego S.A.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne podane są we wniosku ubezpieczeniowym i w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt – Ochrona Spłaty z Allianz dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych ING Banku Śląskiego S.A.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie indywidualne (Dział II i grupy 1, 2 i 16 Załacznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) zawierane na czas określony.
Pierwsza umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres do 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zawarto tę umowę, z możliwością
kontynuacji w kolejnych okresach rocznych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
√ Zakres ubezpieczenia zależy od źródła uzyskiwanych przez Ubezpieczonego stałych dochodów i jest weryfikowany na dzień zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego.
√ Utrata Pracy – utrata przez Ubezpieczonego stałego źródła dochodów – dla
osób, które otrzymują dochody z tytułu umowy o pracę albo stosunku służbowego, albo osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność
gospodarczą, albo osób fizycznych świadczących prace (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego.
√ Czasowa Niezdolność do Pracy – czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem – dla osób, które otrzymują
dochody z tytułów jak wyżej przy Utracie Pracy.
√ Pobyt w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – dla osób, które uzyskują
stałe dochody z tytułów innych niż w Utracie Pracy albo w trakcie ochrony
świadczonej w zakresie Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy
uzyskali prawo do emerytury albo renty z tyt. niezdolności do pracy.
√ Zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem – dla osób, które uzyskują stałe dochody z tytułów
innych niż w Utracie Pracy albo w trakcie ochrony świadczonej w zakresie
Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy uzyskali prawo do emerytury albo renty z tyt. niezdolności do pracy.
Sumy ubezpieczenia i świadczenia
√ dla Utraty pracy – 12 rat kredytu z tytułu jednego zdarzenia i 48 rat kredytu
na wszystkie zdarzenia we wszystkich następujących po sobie Okresach
Ubezpieczenia w czasie trwania Umowy Kredytu; nie więcej niż 5000 zł
miesięcznie.
√ dla Czasowej Niezdolności do Pracy – 12 rat kredytu z tytułu jednego zdarzenia i 48 rat kredytu na wszystkie zdarzenia we wszystkich następujących
po sobie Okresach Ubezpieczenia w czasie trwania Umowy Kredytu; nie
więcej niż 5000 zł miesięcznie.
√ dla Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – 12 rat kredytu z tytułu jednego zdarzenia; nie więcej niż 5000 zł miesięcznie.
√ dla Zgonu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – 6-krotność raty kredytu,
nie więcej niż 30 000 zł (świadczenie jednorazowe).
Sumy ubezpieczenia i świadczenia w okresie pierwszych 90 dni ochrony od
dnia zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia.
√ Utrata pracy – świadczenie jednorazowe w wysokości 10% raty kredytu.
√ Czasowa niezdolność do pracy – świadczenia wypłacane są wyłącznie
z tytułu zajścia zdarzenia powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
x W przypadku Utraty pracy – zdarzeń, w których Ubezpieczony nie uzyskał
x
x

x
x
x

Statusu Bezrobotnego i który to status trwa w Okresie Ubezpieczenia nieprzerwanie przynajmniej 30 dni .
W przypadku Czasowej niezdolności do pracy – braku zdolności do
pracy, trwającego przez okres krótszy niż 30 dni kalendarzowych lub niepotwierdzonego zaświadczeniem lekarskim.
W przypadku Czasowej Niezdolności do Pracy – ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego
powstałej w następstwie choroby, która została zdiagnozowana i/lub była
leczona u Ubezpieczonego albo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
zaistniałego w okresie 2 lat przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia,
i które były przyczyną zajścia czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w ciągu pierwszych 2 lat od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
Nie dotyczy to osób, które na życzenie Ubezpieczyciela wypełniły ankietę
medyczną i zawarły Umowę Ubezpieczenia.
W przypadku Pobytu w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku –
pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku trwającego krócej niż
14 dni.
Pobytu w szpitalu spowodowanego inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek (np. chorobą).
W przypadku Zgonu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku – śmierci
Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie późniejszym niż 180 dni od dnia,
kiedy miał miejsce nieszczęśliwy wypadek.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe
będzie następstwem m.in.:
! działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu lub uczestnictwa Ubezpieczonego w rozruchach
lub strajkach,
! przebywania przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu,
! przebywania przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej, lub środka zastępczego,
! wykonywania przez Ubezpieczonego pracy lub obowiązków jako: żołnierz,
pracownik ochrony z bronią, funkcjonariusz lub osoba wyznaczona do realizacji zadań w ramach jednostek wojskowych lub służb specjalnych instytucji bezpieczeństwa i ochrony państwa, ratownik w ratownictwie: lotniczym,
wodnym, górskim, górniczym lub jaskiniowym, sprawozdawca, dziennikarz,
fotoreporter w rejonach objętych wojną lub wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi, saper, pirotechnik, nurek, kaskader, artysta cyrkowy, akrobata, opiekun lub treser zwierząt niebezpiecznych,
! w związku z pracą Ubezpieczonego: z materiałami wybuchowymi, chemicznymi, toksycznymi, radioaktywnymi lub rakotwórczymi, wykonywaną
na wysokości od 15 m (piętnastu metrów) wzwyż, pod ziemią w przemyśle
wydobywczym lub w tunelach, na platformach wiertniczych lub w górnictwie
naftowym, na morzu.
Z tytułu Utraty Pracy Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności,
jeżeli Ubezpieczony utracił pracę m.in. na skutek:
! upływu czasu, na jaki umowa o pracę lub stosunku służbowego lub kontrakt
menedżerski zostały zawarte,
! rozwiązania umowy o pracę, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego: przed dniem rozpoczęcia okresu ubezpieczenia; lub z inicjatywy
Ubezpieczonego; lub za porozumieniem stron,
! wygaśnięcia umowy o pracę lub stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego,
! wypowiedzenia umowy o pracę przez Ubezpieczonego lub na skutek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego.

Z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony utracił tę zdolność do pracy
m.in. na skutek:
! zaburzeń psychicznych,
! usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa oraz usiłowania lub dokonania przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała lub naruszenia czynności organizmu,
! wszelkich chorób odcinków kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego lub krzyżowego), lumbago, bólu w dolnej części pleców, rwy kulszowej, bólu uda, bólów korzeniowych, skręcenia odcinka szyjnego, skręcenia
odcinka piersiowego, zespołu bolesnego barku, wysunięcia się dysku,
! ciąży, porodu, zabiegu in-vitro lub okoliczności z nimi powiązanych, a także
zabiegu usuwania ciąży.
Z tytułu Pobytu w szpitalu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku i Zgonu
wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło:
! w związku z zażyciem lub nadużywaniem przez Ubezpieczonego leków niezaleconych przez lekarza, w związku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, zażyciem narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy, o ile miało to wpływ na powstanie
nieszczęśliwego wypadku;
! wskutek nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
! wskutek zaburzeń psychicznych,
! w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczony, który jest jednocześnie Ubezpieczającym, jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą informacji, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem
umowy ubezpieczenia, do terminowego opłacania składek oraz do powiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym i przedstawienia dokumentów
potwierdzających zajście zdarzenia oraz pozwalających określić wysokość świadczenia ubezpieczeniowego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składki są opłacane miesięcznie – pierwsza składka w terminie płatności pierwszej raty kredytu, druga i kolejne składki w dniu płatności kolejnych rat kredytu.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa w pierwszym okresie ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia pierwszej Umowy Ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy i trwa do 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zawarto tę umowę.
Ochrona ubezpieczeniowa w każdym kolejnym okresie ubezpieczenia rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej w poprzednim
okresie ubezpieczenia i trwa 12 miesięcy, o ile Allianz prześle Ubezpieczającemu propozycję kontynuacji umowy ubezpieczenia i propozycja ta zostanie przyjęta
przez Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
a) z chwilą śmierci Ubezpieczonego,
b) z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy kredytu,
c) z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
d) z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
e) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
f) ochrona ubezpieczeniowa z tytułu utraty pracy kończy się z dniem ustalenia prawa Ubezpieczonego do emerytury albo renty albo z dniem wypłaty ostatniego
przysługującego świadczenia dostępnego w ramach sumy ubezpieczenia z tytułu utraty pracy,
g) ochrona ubezpieczeniowa z tytułu czasowej niezdolności do pracy kończy się z dniem ustalenia prawa Ubezpieczonego do emerytury albo renty albo z dniem
wypłaty ostatniego przysługującego świadczenia dostępnego w ramach sumy ubezpieczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
h) ochrona ubezpieczeniowa z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku wygasa z dniem wypłaty ostatniego przysługującego świadczenia
dostępnego w ramach sumy ubezpieczenia z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pomocą środków
porozumiewania się na odległość termin 30-dniowy biegnie od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia otrzymania
informacji wymaganych przepisami przy zawieraniu umów na odległość.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym momencie w czasie jej trwania.
Aby zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie w placówce banku lub Allianz.

