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Produkt:
Go Protect - Utrata pracy nr P01/ST2018
Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje dotyczące indywidualnego ubezpieczenia P01/ST2018. Pełne informacje niezbędne przed
zawarciem Umowy Ubezpieczenia, informacje na temat samej Umowy Ubezpieczenia oraz szczegóły dotyczące produktu ubezpieczeniowego
dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia P01/ST2018 (OWU), Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia (SUU) oraz Karcie Produktu.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie indywidualne nr P01/ST2018 obejmuje ryzyka z Działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
grupa 2 (ubezpieczenie choroby - czasowa niezdolność do pracy) oraz grupa 16 (ubezpieczenie ryzyka finansowego - utrata pracy).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochroną ubezpieczeniową są objęte następujące
zdarzenia:
•
•

Ubezpieczeniem nie mogą zostać objęte osoby, które
nie ukończyły 18 roku życia lub osoby powyżej 60 roku
życia.

czasowa niezdolność do pracy
utrata pracy

Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, które zaszły poza
okresem ubezpieczenia, tj. przed zawarciem umowy
ubezpieczenia lub po jej wygaśnięciu.

Definicje
dotyczące
poszczególnych
zdarzeń
ubezpieczeniowych oraz definicje terminów używanych
w dokumentacji ubezpieczeniowej dostępne są w § 2
OWU.
Świadczenia wypłacane są do wysokości Sumy
ubezpieczenia,
która
stanowi
górną
granicę
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Szczegółowe
informacje dotyczące wysokości świadczeń dla
poszczególnych
zdarzeń
ubezpieczeniowych
określone są w SUU. Skrócony opis świadczeń
ubezpieczeniowych:
•

Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego w
przypadku utraty pracy oraz czasowej niezdolności
do pracy określona jest w Szczegółowej Umowie
Ubezpieczenia (SUU).
Dla jednego zdarzenia
wypłata może wynieść maksymalnie 6 świadczeń

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Choroby lub niepełnosprawności Ubezpieczonego
zdiagnozowanych w okresie 12 miesięcy przed
dniem rozpoczę-cia Ubezpieczenia i będących
przyczyną wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego
- w ciągu pierwszych 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia
Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń ubezpieczeniowych
powstałych na skutek:
•
•
•
•

•

•

przewlekłego alkoholizmu, nadużywania alkoholu,
nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków
innych niż zażywane na zalecenie lekarza
samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na
prośbę Ubezpieczonego popełnionego niezależnie od
stanu jego poczytalności
uprawiania Sportów niebezpiecznych oraz Sportów
uprawianych wyczynowo
popełnienia lub próby popełnienia umyślnego
przestępstwa
przez
Ubezpieczonego
oraz
świadomego udziału Ubezpieczonego w dowolnym
działaniu przestępczym
wojny, działań zbrojnych, przewrotu, strajku,
zamieszek, powstania, zamieszek społecznych, rebelii,
aktów terroryzmu lub promieniowania radioaktywnego
lub nuklearnego oraz katastrof naturalnych
Czasowej niezdolności do pracy będącej wynikiem
ciąży, i będących przyczyną wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego w ciągu pierwszych 6 miesięcy od
dnia rozpoczęcia Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje także dodatkowych
wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieli określonych
szczegółowo w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Umową ubezpieczenia objęte są zdarzenia, niezależnie od miejsca ich wystąpienia, z tym że w przypadku zdarzenia utraty pracy
ubezpieczony musi być zarejestrowany, jako bezrobotny we właściwym urzędzie na terytorium Polski, z prawem do pobierania zasiłku
dla bezrobotnych.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
• Udzielenia informacji wymaganych przez Ubezpieczyciela przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej trwania,
• Terminowa zapłata składki w wysokości określonej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia,
• Poinformowania o zmianach swoich danych,
• Poinformowania Ubezpieczyciela o wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z trybem określonym w § 8 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez Ubezpieczającego w walucie polskiej w 24-rech równych ratach, miesięcznie w terminach
płatności wskazanych w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ubezpieczenie rozpoczyna się w dniu wskazanym w Umowie Ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia pierwszej raty składki
ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą:
•

upływu okresu na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta, z zastrzeżeniem § 6 OWU,

•

śmierci Ubezpieczonego,

•

z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela,

•

z upływem 12 miesięcznego okresu Ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony przekroczył 65 roku życia,

•

z dniem uzyskania przez Ubezpieczonego prawa do świadczeń emerytalnych lub wcześniejszych uprawnień emerytalnych, lub
świadczeń rentowych,

•

z dniem wymagalności kolejnej raty składki, w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji z (wypowiedzeniu)
Umowy Ubezpieczenia.

Umowa Ubezpieczenia jest automatycznie przedłużona na kolejny rok, o ile Ubezpieczony poprzez zapłatę, zgodnie z § 7 OWU,
składki należnej za pierwszy miesiąc obowiązywania przedłużonego Ubezpieczenia potwierdził chęć kontynuowania Ubezpieczenia na
niezmienionych warunkach.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku Umów Ubezpieczenia
zawieranych na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy Ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia
Ubezpieczającemu informacji wymaganych przy składaniu propozycji zawarcia Umowy Ubezpieczenia, jeżeli jest to termin późniejszy.
Ubezpieczający ma prawo do rezygnacji z (wypowiedzenia) Umowy Ubezpieczenia w każdym czasie. W przypadku rezygnacji z
(wypowiedzenia) Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczenie trwa do dnia wymagalności najbliższej raty składki.
Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji z (wypowiedzeniu) Umowy Ubezpieczenia może zostać złożone w formie pisemnego wniosku
doręczonego Agentowi lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub telefonicznie.

