Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka
Ochrona Życia z Allianz Pakiet Złoty

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.
Produkt: U
 bezpieczenie na życie Bezpieczna Pożyczka − Ochrona Życia z Allianz
Pakiet Złoty dla Pożyczkobiorców 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 Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia z Allianz Pakiet Złoty dla Pożyczkobiorców ING Banku Śląskiego S.A.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia z Allianz jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie (Dział I, grupa 1 i grupa 5 Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres
ubezpieczenia obejmuje:
√ śmierć Ubezpieczonego,
√ śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, która
nastąpiła nie później niż w okresie 180 dni od dnia, w którym miał miejsce
nieszczęśliwy wypadek,
√ poważne zachorowanie Ubezpieczonego: Nowotwór złośliwy w stadium
inwazyjnym, Łagodny nowotwór mózgu wymagający leczenia operacyjnego
lub powodujący trwałe ubytki neurologiczne, Zawał serca, Udar mózgu
powodujący trwałe ubytki neurologiczne, Schyłkowa niewydolność nerek,
Przeszczep narządów, Pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass), Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku, Rozległe oparzenie,
√ po wypłacie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania – pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

x śmierci lub poważnego zachorowania, które nastąpią w okresie 12 miesięcy

Sumy ubezpieczenia i świadczenia:
√ śmierć – saldo zadłużenia z dnia śmierci,
√ śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – saldo zadłużenia oraz dodatkowo 30 000 zł,
√ poważne zachorowanie – 3000 zł,
√ pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (po wypłacie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania):
- 500 zł za nieprzerwane minimum 14 dni pobytu w szpitalu,
- 500 zł za każde następne 30 dni pobytu w szpitalu.
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Świadczenia w okresie pierwszych 90 dni ochrony ubezpieczeniowej:
- śmierć – 103% sumy wpłaconych składek,
- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – saldo zadłużenia oraz dodatkowo 30 000 zł,
- poważne zachorowanie – jedna rata pożyczki, nie więcej niż 500 zł.
Jeśli ochroną ubezpieczeniową objętych jest dwóch Pożyczkobiorców, to każdemu z nich wypłacimy połowę wskazanych wyżej kwot (zasada ta nie dotyczy
śmierci w okresie pierwszych 90 dni).
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od dnia zawarcia umowy i będą następstwami chorób rozpoznanych, leczonych lub diagnozowanych w okresie 24 miesięcy poprzedzających zawarcie
umowy,
poważnych zachorowań innych niż wskazane i zdefiniowane w umowie
ubezpieczenia,
poniższych poważnych zachorowań, jeżeli przed dniem rozpoczęcia
ochrony u Ubezpieczonego rozpoznano:
- nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę – w przypadku Udaru mózgu powodującego trwałe ubytki neurologiczne,
- chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę –
w przypadku Zawału serca,
- chorobę niedokrwienną serca – w przypadku Pomostowania aortalno-wieńcowego (bypass).
pobytu w szpitalu krótszego niż 14 dni,
pobytu w szpitalu spowodowanego inną przyczyną niż nieszczęśliwy wypadek (np. chorobą).

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe
będzie następstwem m.in.:
! spożycia alkoholu, niezaleconego przez lekarza zażycia narkotyków lub
środków działających na centralny układ nerwowy lub nadużywania alkoholu, leków i innych środków działających na centralny układ nerwowy,
! wykonywania przez Ubezpieczonego 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, strażak, pirotechnik, nurek,
! w związku z pracą Ubezpieczonego: jako artysta cyrkowy, akrobata, opiekun lub treser zwierząt niebezpiecznych, kaskader, 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,
! uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu lub zawodowego uprawiania sportu.

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 oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych.
W przypadku poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia
Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną i przedstawienia dokumentów potwierdzających to zdarzenie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składki są opłacane miesięcznie, w terminach płatności rat pożyczki, za pośrednictwem Agenta Ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż z dniem wypłaty pożyczki przez Bank,
a kończy się odpowiednio:
- z dniem śmierci Ubezpieczonego,
- z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy pożyczki,
- z dniem złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
- z upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
- z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
- z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego 7 dni na zapłatę składki ubezpieczeniowej, wyznaczonego Ubezpieczającemu w wezwaniu do zapłaty.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania kończy się z dniem wypłaty świadczenia. Z następnym dniem rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa 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.

