Ubezpieczenie dodatkowe do zbiorowego
ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej Towarzystwem)
Produkt: ubezpieczenie dodatkowe do zbiorowego ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA OWDU BRP-1118
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje o warunkach dodatkowej umowy ubezpieczenia podane są w ogólnych
warunkach umowy dodatkowej do umowy zbiorowego ubezpieczenia na życie SUPER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Nr 1/04/2018
Zarządu Towarzystwa z dnia 4 kwietnia 2018 roku (zwane dalej OWDU) oraz w polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia
i jej warunki. Zawarcie umowy dodatkowej może nastąpić wyłącznie w tym samym czasie co zawarcie umowy podstawowej SUPER
GRUPA

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Dobrowolne ubezpieczenie na życie, według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dział I, grupa 5.
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu
z tytułu umowy podstawowej – SUPER GRUPA, z tym samym dniem co zawarcie umowy podstawowej. Umowę dodatkową zawiera się
na czas trwania umowy podstawowej

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W jakich sytuacjach Towarzystwo
nie wypłaci świadczenia lub wypłaci
świadczenie w ograniczonej wysokości?

Przedmiot ubezpieczenia:
zdrowie Ubezpieczonego

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
zdarzenie ubezpieczeniowe (ryzyka oferowane łącznie,
wysokość świadczenia dla ryzyka wskazana w OWDU)
 owstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału
p
serca lub udaru mózgu
pobyt w szpitalu na OIOM
rehabilitacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku
leczenie poszpitalne - świadczenie apteczne
 peracja chirurgiczna (przeprowadzona podczas pobytu
o
w szpitalu trwającego min. 3 dni)
specjalistyczne leczenie
Wysokość składek dla poszczególnych ryzyk dla umowy
ubezpieczenia jest ustalana według kryteriów obliczania składki
z tytułu umowy podstawowej

Towarzystwo nie wypłaci świadczenia z tytułu zdarzeń
ubezpieczeniowych będących wynikiem:
działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków,
rozruchów, stanu wyjątkowego i wojennego
popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa
w okresie 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej umowy dodatkowej
samookaleczenia
popełnienia lub usiłowania popełnienia przez
Ubezpieczonego przestępstwa umyślnego
prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu
w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, pod wpływem
narkotyków lub innych podobnie działających środków
Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa
w zakresie poszczególnych ryzyk wskazana jest
w § 10 OWDU
 la każdego rocznego okresu trwania odpowiedzialności
D
Towarzystwa, maksymalny łączny okres, za jaki wypłacane
jest świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu na OIOM wynosi
14 dni

Wysokości składek ubezpieczeniowych i świadczeń
dla poszczególnych ryzyk potwierdzone są w polisie
ubezpieczeniowej
Pełny zakres odpowiedzialności Towarzystwa wskazany jest
w § 2 OWDU

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń
odpowiedzialności Towarzystwa wskazane są w § 2
ust. 4-8 OWDU oraz w § 9 OWDU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Na terenie całego świata

Jakie są kluczowe prawa i obowiązki Ubezpieczającego / Ubezpieczonego?



Zgodne z prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy podstawowej

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka z tytułu umowy dodatkowej powinna być opłacana łącznie ze składką z tytułu umowy podstawowej

K
 iedy

rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu potwierdzonym w polisie
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej wygasa w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu umowy
podstawowej
•

Jak zawnioskować o wypłatę świadczenia?

• Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu umowy dodatkowej jest Ubezpieczony
• Do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa potrzebne są dokumenty wskazane w § 12 ust. 2 OWDU
• Pełne informacje dotyczące określenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń, zasad ustalania i wypłaty świadczenia
wskazane są w § 11 oraz w § 12 OWDU
•

Jak rozwiązać umowę?

Na zasadach określonych w postanowieniach umowy podstawowej Ubezpieczający ma prawo:
• odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia
• wypowiedzenia na piśmie umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia (wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym
złożone zostało wypowiedzenie umowy)

