Ubezpieczenie KREDYTOBIORCÓW – „Bezpieczny Kredyt”
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel:
AXA France VIE Societe Anonyme, część AXA - w zakresie ryzyka zgonu oraz zgonu w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku niezależnie od okresu trwania Umowy ubezpieczenia, a ponadto w zakresie ryzyka Niezdolności do pracy
oraz Hospitalizacji, w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres równy lub dłuższy niż 5 lat
AXA France IARD Societe Anonyme, część AXA - w zakresie ryzyka Utraty pracy oraz organizacji lub organizacji i
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Produkt:

Ubezpieczenie Kredytobiorców – „Bezpieczny Kredyt”

Niniejszy dokument nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy
ubezpieczenia i informacje umowne zamieszczone są w Polisie, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców – „Bezpieczny Kredyt” (Warunki
Ubezpieczenia).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Kredytobiorców – „Bezpieczny Kredyt” jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie, zdrowie Ubezpieczonego oraz utraty zatrudnienia przez Ubezpieczonego, a także ubezpieczeniem usług assistance. Ubezpieczenie „Bezpieczny Kredyt” należy do ryzyka ubezpieczenia kredytu wymienionego w Dziale I i Dziale II
załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
Ubezpieczenie Kredytobiorców – „Bezpieczny Kredyt” nie obejmuje:
 życie,
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie, zdrowie Ubezpieczonego
 zdarzeń powstałych w wyniku okoliczności wskazanych w §11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kre zdrowie
Ubezpieczonego
oraz utrata
zatrudnienia przez Ubezpieczonego. Na podstawie
dytobiorców – „Bezpieczny Kredyt” (Wyłączenia odOgólnych warunków ubezpieczenia MediPlan przedmiotem ubez utrata
zatrudnienia
przez Ubezpieczonego.
powiedzialności).
pieczenia
jest organizacja
lub organizacja i pokrycie kosztów
usług assistance, świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za
 organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług assistance,
pośrednictwem Centrum Pomocy w przypadku wystąpienia
świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
zdarzenia ubezpieczeniowego, określonego dla poszczególnych
Pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
świadczeń wskazanych w Tabeli świadczeń i limitów poniżej, w
określonego dla poszczególnych świadczeń wskazanych w Tabeli
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadkach
czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
świadczeń i limitów poniżej, w czasie trwania odpowiedzialności
wskazanych w §12 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KredytobiorUbezpieczyciela.
ców - „Bezpieczny Kredyt”, np. jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe
nastąpiło w wyniku:
W zależności od opcji ubezpieczenia, Ubezpieczyciel świadczy ochronę
ubezpieczeniową w następującym zakresie:
!
samobójstwa lub próby samobójstwa Ubezpieczonego, w okresie dwunastu pierwszych miesięcy od dnia zawarcia umowy
 Opcja 1 Promo – zgon w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Niezdolubezpieczenia,
ność do pracy, MediPlan,
!
aktu wojny (w tym wojny domowej), czynnego uczestnictwa w
 Opcja 2 Komfort – zgon, Niezdolność do pracy, MediPlan,
zamieszkach, aktu terroryzmu lub sabotażu,

 Opcja 3 Turbo – zgon, Niezdolność do pracy, MediPlan oraz Utrata
pracy albo Hospitalizacja,

przy czym nie jest możliwe ubezpieczenie w ramach więcej niż jednej
Opcji jednocześnie.
Niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do świadczenia
pracy udokumentowaną orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym
na okres równy lub dłuższy niż 2 lata lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji. Definicja Orzeczenia o niezdolności do pracy zawarta jest
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kredytobiorców.

!

uczestnictwa Ubezpieczonego w charakterze sprawcy w przestępstwach lub wykroczeniach, które zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,

!

eksplozji atomowej oraz napromieniowania (za wyjątkiem pojedynczych przypadków nie związanych z aktywnością zawodową),
umyślnego samookaleczenia się przez Ubezpieczonego lub
uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego,
nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń
lekarza lub poddania się zabiegom o charakterze medycznym
poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, chyba
że zabiegi te miały na celu ratowanie życia lub zdrowia Ubezpieczonego, bezpośrednio po wypadku, któremu uległ Ubezpieczony;
spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających, leków dostępnych wyłącznie na receptę jednak nie przepisanych Ubezpieczonemu
przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza lub
nieszczęśliwego wypadku, powstałego na skutek spożycia
przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych
środków odurzających, leków nie przepisanych przez lekarza

!
!

Sumę ubezpieczenia stanowi kapitał kredytu nie więcej niż 300.000 zł., na
jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
umów kredytu, z zastrzeżeniem wypadków wskazanych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia.

!
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lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza, przy czym przez
spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu rozumie się wprowadzenie przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2‰ albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.
!
W przypadku, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe: zgon, Niezdolność do pracy albo Hospitalizacja zaszło w okresie pierwszych
12 m-cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i jest skutkiem
nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił lub choroby stwierdzonej lub choroby leczonej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność
Ubezpieczyciela jest wyłączona.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty pracy jest wyłączona, jeżeli Utrata pracy nastąpiła wskutek upływu czasu, na który
została zawarta Umowa o pracę, rozwiązania Umowy o pracę przez
Ubezpieczonego, rozwiązania Umowy o pracę za porozumieniem
stron, rozwiązania przez pracodawcę Umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego lub za wypowiedzeniem z przyczyn
dotyczących Ubezpieczonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy. Pełny wykaz wyłączeń MediPlan znajduje się w §
12 ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jakie są obowiązki w przypadku zgłoszenie roszczenia

!

Ustalenie zasadności oraz wysokości świadczenia następuje
na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela,

!

Ubezpieczyciel ma prawo żądania od Ubezpieczonego poddania się badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez
Ubezpieczyciela. Koszt badań lekarskich ponosi Ubezpieczyciel,

!

W przypadku, gdy dokumentacja, doręczona Ubezpieczycielowi nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności,
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia
uprawnienia do świadczenia, zasadności i wysokości świadczenia. Ubezpieczyciel zastrzega sobie także prawo do zażądania dokumentacji medycznej (m.in. historii choroby, wypisu
ze szpitala) oraz pozyskania odpowiednich informacji medycznych u lekarzy prowadzących leczenie, jak również zasięgania
na swój koszt opinii lekarzy konsultantów Ubezpieczyciela oraz
do uzyskania koniecznych informacji lub materiałów od sądów,
policji, prokuratury lub innych organów i instytucji zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka ubezpieczeniowa z tytułu Umowy ubezpieczenia jest płatna w polskich złotych przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
Termin i wysokość składki ubezpieczeniowej wskazany jest we Wnioskopolisie.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres ubezpieczenia wskazany we Wnioskopolisie, zgodny z okresem trwania umowy kredytu, nie dłuższy niż 96
miesięcy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się:


w zakresie ubezpieczenia ryzyka zgonu, zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku i Niezdolności do pracy, a także organizacji lub organizacji i
pokrycia kosztów usług assistance – następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytu,



w zakresie ubezpieczenia ryzyka Hospitalizacji i Utraty pracy - sześćdziesiątego dnia po dniu zawarcia umowy kredytu, pod warunkiem opłacenia
składki ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w stosunku do danego Ubezpieczonego:


z upływem terminu, określonego w dniu zawarcia umowy kredytu, jako dzień spłaty ostatniej raty,



w dniu odstąpienia od umowy kredytu,



w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia,



w dniu śmierci Ubezpieczonego, przy czym w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Współkredytobiorców w ramach jednej Umowy
kredytu, śmierć jednego z nich nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do pozostałych Współkredytobiorców,



w odniesieniu do ryzyka niezdolności do pracy: w dniu wydania Orzeczenia o niezdolności do pracy na okres równy lub dłuższy niż dwa lata,



w dniu wyczerpania Sumy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać Umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie.
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